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 <« رومست دومخ » تافلؤم نم

 ا دل
 ريطي لو وبا ١ ريخب ماأو ماع لك 9 ظ-5 ل ١ ا : 50 2-6

 دولا نيبملا ىلع بوتكمس ؟

 5 ةيليثك صصق (ه) هلل ناسح إ مسح 4

 ءاملا ”راصتناس 3

 شارة رتصص ِ ١
 هنأتلا نحللا وا داس سس ؟ م ؛اعلا ٠ 1 ىوارلا لق-- 5

 ىاش ةلفحو ةذقالاس © ار وللا اول 9 تراوش ملكت
 ١ مقر ايطلاسص دا 1 ةدب دح أنو اسم

 0 اعيش ىعادص 8
 نوفيزملا ب 9 |: و

 ءارؤود ع 5

 را مولاتي : ةلوطم صصق (ب)
 نبا نيخلا نانو

 كا حيرلا بهم ىف ىولس-س ٠١

 نكدن الإ قراطل 0 ١١

 :ةيدأوةيوغل تاسارد (و) نيط نم دويعم بح ل

 0 5 7 0000 : رطاوخو روص (>)
 حرسلاو ةصقلا ف تاساردس ؟ ا لا سلال

 ىبرعلا حرسسملا عئالط س م نوضغو حمالمسس ١

 ىلرعلا بدألا تاهاهتاس نانالا ىلاك
 ىبرعلا بدألا ىف ةصقلاس ه حورلا ءاقشع م

 صح



 اني

 ١ 6 ماتا
 03 ل .٠ ا
 0 بدبس 4 ل لي 1

 2 ل

 نس ا ا
 ل ا ةيب رعلا ةباتكلا طبض -

 0 ل ا
 يل

0 
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 : بإب م6 ل يعل م دا كلتا كال 0

 ,سس ... ..: .. ماعلا الا هخل قر. ةيدخ 01
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 ؟ةا/ 2 د 2 5 ! ىحصفلا ... ةماعلا



 ِ- ء. تلح

/ 

 ا

 2127 نأ انيلع . ام وهوم اراتس ىصمنلاو ةماعلا ناي: نإ

 اهنبب موقت نأ ىحصفلا ريخ نم سيلو . نويعلا نع ه2 واَستغ

 000 د حف ةيح رملا هلل روثلا هلم ةماعلا ناو

 ةلالد اهل تاريبعت اهنم مجرتنو ٠ ةب<رعم تابلك ةيبنجالا تاغللا

 ”ىبرعلا نرايبلل ءانغإو « ةيرصعلا ةايحلا تاجاحب ءافو « ةصاخ

 ىلع بابلا متتفن نأ انارحأ اف . تاغللا تارت نم بّيطلاب

 1-2 ةيماعلا أو الكل ةمعا رسسوشب 3 نيودتلاو ةباتكلا ندايم

 طويخ نم "تدجسن” 0 اع ردصم : لإ تاراكلا :ذهاقو

 (00 0 ا ماو هب ع ”ةنسلا ايلقعو ةيرح
 « حوضولاو ةقدلا نم ًاديزمم اهتبسكأ ىحصفلا تجباد اذإ ىهو

 . ةدادجتملا ةايحلل ”ةباجتساو ةنورم اهلع تضافأو

 ”انانلا تالكلا اهجيمست تادكلا هذه لع تتح دقل

 بطاختلا ةغلب امصاصتخخاو ؛ ماكولا ةنسلأ ىلع اهاعتسا واصتقال

 الق اهب ردجَتلو « ةيبرعلا ىف اهّنقح اهل "فرعنلف « ثيدحلاو
 ! ىحصفلا ةيماعلا : اهنمسعنلا و ءزارحت نود نيبتاكلا ماركا

0 5 



 هد ”.و6٠م كك

 تملسع . كك لمده اهذيا2 ةحاشلم تسلا ١ ةرأ

 نم فة دصلا ةعاس ؛ ليسسلا رت ه0

 ةثالث مويلا ىف “تعلق . اهتراج عوبس ترضح . قكزحما سبلت

 . كرام ةحئاضص : ال لوقت اهتخال تسلا 0

 : لاش نأ ةلثمأللا نم كلدك'

 . باه هلك بوثلا . مامح ةدرف تراط . قلح ةدرف تعاض

 شلع ى ذلعت . هق رغ نصف كدت 2 دال حاتفملا

 0 حار. مطرب جرخ .حوح د دعق. فاح

 نم علط . ىناباا بابلا نم لخد . شيتانت ةفلّسلا نم هيلع لضاف

 . ريدخ لصح . تفر هنيع : ةخفخفلا ملعت ٠ لأ وأ نانا

 . ةنابإلا ىف عدقو هلامم ٠ هانشالاو نءاظُملا نم تارثع ىلإ

 تخاور ىف صاخصخقلا نتاكلا ةنع ل ذك ىمو .” ريبت ىف

 , ةلالدلاب 0 ١ هاذا ىح نع تلك هناف « هتيحرسم 3

 . هعقاوب” نأ نود فدهلا لوح موحيو

 ليلق ىفو : هّدلك برع ةلثمألا نم هشدقس ىذلا اذه نأ ىلع

 . حاب ملا زوجتلاو غئاسلا صيصختلا نه "نول هنم
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 تاق 0 اا رودي نيح امسالو .:سساحالاو رعاشملا نع

 نيحو « ىعشلا طيحملا ىف ةلغلغتم , ةديقوّدسلا ىف ةقرخم سانلا نم

 امتائيه ىفو « ةيدلبلا اهئايزأ ىف ء حرسملا ةّصنم ىلع اهتايصخش ربظت

 . ثيدحلا لقازتت ىِل .ةزيمتلل

 ل11 ]رت - ها علو: لج رواجت .:زأ كلذ ةلثمأ نمو

 : لوقت مف

 . طوخشم اب . صاّسخ اي . خياب اي . سوكوما: . قوعدم اي

 ؟ كلام تناو .. لايع مالك كمالك . ةّئتحو كل اصخ

 ( كلت 2 انو كلل اه ؟كوبح

 : بيجي ايف لجرلا اهيجيف

 ادا حور تعتلط . ىنتفلطز: همارحكاب قدما

 اال ىف ردات قرا ك3 كمالك . ظيفح اب . ىسفت

 تا نش ةيامك هتلقواسا كلل ا ال

 : ءابنلا منجا ل وشتا نأ ةلثماللا نمو

 سورحخلا . كيلع هللا مس |. عقت ال بساح . ادع:

 هلاخل 'علاط . ا داو اسالا تشعر. هيعدممال



 طا

 هذه نه ظفل لكف « ةلداجلا وأ ةّداشلأ وأ ةنحاشملا وأ ةعزانملا هنإ

 ةغللاو . ديدحتلا ةرج ىلع ةفك انملا ىعمب موقيال ةدحر ىلع ظافل كلا

 هلباق : ىأ « هايإ هرواع : ةفكانم مالكلا هفكان : لوقت

 ”ىوغللا ريسفتلا اذهف . هورواعت : مالكلا اوفك انتو . همالك لثع

 , سانلا ةنئسلأ لع ”ةيويح ”رضفتني «'عقاتملا دماج "سلا

 ضعب لالخ نم ةلخ نع هب نوربعي ذإ ؛ ةنيعم ةروص هل لكشتتو

 ةريسعلا ةشقانملا نم ةلاح هب نوفدصيو . نوئشأ| نه نولوانت» امف سانلا

 . ةرسامملاو لهاستلاو حاسقلا لباقتو « نينثا نيب ض رعت

11 
 .نولقانتي امف ةماعلا ةلك امشه نع عفرتي نأ قنأتم بتاكل غاس نإو

 ديجتسي نأو « اهمأإ ةجاحلا طرف ىلع ؛ تاريبعتلاو تاهكلا هذه نم

 ٌاورلا بتاكلاف ؛فيرط لكوأ « فيرش لك ىحصفلا تاملك نم
 2 فذحلا كلذ ريغ فدهو ..نآسا ذه يع ناش ل صا

 ةيماع تاريبعتو تاماك عانطصا ىلإ نروكي ام جوحأ وه ذإ

 ةلالد تاذ ىبف . راوحلا قاس» ىف ةصاخيو ؛ ريوصتلاو فصولا ىف

 بارعالا ىفؤ , ةيوجالاو ةعدالاو تاءادتلاف ةماح 0



 1 ادد ةيلك هب دفنت ام لكب سفناا ىلإ كفي ةدحأو ةبلك د#4ء داكن ال

 لاول و11 ىلإ فزوسملا هغللا ىقاءاؤ اق] وأو ...صقن وأ ةداداو نيغ

 تدرو ةغيص ىهو « نونلاو فلأألا عم بسنا| ةخيص ىلع ةملكلا تءاج

 . ىناعملا لئالجب ةلفاحلا ةيماعلا ةملكلا هذه اهنم « راثك تانلك اهيلع

 ةتلايذ نأ ىأ : نفعت ه هنإ حابصملا فصو ىف ةماعلا لوقيو

 دل دنا رك [لادقانلا ]نه دجأت_ةزاراب ةغوفرم: تسل: ةتلشفاوأ

 ه1 فانتي د: كلذ سالا ق نولوقيو :© انوق اءوض

 تايلكب ملا اوه نع يعي: نأ اقؤرأ ولو . هةوض لقب ّىح هتاابذب

 . فيعض وأ ٠ حيت وأ «٠ تفاخ هةوض حابصم : اناقل ةحيصف

 آسصمخدم نوكي الو هفيعضو هحيحشو ءوضلا تفاخ نوكي دق حابصملاو

 ؛ فسمخدلا وةك ريعتسن نأ ىف انيلع ريض ئأف . قيقدلا ىنعملا أذ

 : هيض حو هدأ ضيف مل : لجرلا سمخد : لوقت ةغللاو

 ىعملا لح نأ نم 1 و 0 م 2 هعدخ

 +:نابلا ملع موسر هب قيضتال ةحيصفلا ىناعملا هذه ىلع ىناعلا

 « عئابلا فك اني ىراشلاف , فك انم لجر اذه : ةماعلا لوقو ْ

 لوقأ نأ عيطتسأ ال ام ةفك انملاب نونعي ؛ جوزلا فك انت ةجوزلاو

 2211101010001 ز|ز]ز]ؤ*]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]ز]|]|]ز]||7“00000|0 77177
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 ئدلا ىنحملا انهن نع نيحفلا كير دلل ملف ا حفاكو دهاج 5

 « هذوج كفل لوقتف / ةحييصف هر دحاأو لعفي ىدؤ»

 كلكم عسو نم رخدب. ملو 5 ةليسو كرتي لو 5 ةلح لك لذبو

 « ب.اغ*» لعف نكلو ءايعأ : وهو « دحاو لعفب ريبعتلا نكمي
 رش ذإ . انق اضخحمتت افلا مانعلل ريس ل

 4 ةأناعملاو ثحبلا 5 رعم نم جرخ 3 دلا#ع دهأ# ةروص نهذلا 2

 . نيبجلا عصان اذه ىف ىغالبلا ضرغلاو . بلغ" ىتح بلاغي لظ

 , هتمأق لوطتل كعب اعأ قارطأ لع فش لجرلا ةماعلا ىربو

 اذهىذ# ةدحاو ةلك حصفلا ف أىردأ اهو «سشي 0

 ىف بّدفلا:: ةماعلا ةملكلا دخأت نأب اسأب ىأ ال ىتكلو ؟ ىذؤ!

 انمالقأ ىلع رجّسلف . هيدي عفر : سرفلا ًبشو « عافترالا : ةغللا

 ةس رعلا
 وبر )ع

 هذه ةممج رت الواح اذاف 0 تا 0 هنأب لجرلا ةماعلا فصيو

 : ةمذلا رهاط وه :لوقنفع لمّكجلا انز ودعت” ل « ةيب رعلا ىلإ ةملكلا

 انزأ كمذ .٠ 0 قدح لكأر ال ل » هيلع 1 دؤم 0 3 ةلماعملا قد 4

 عم ىف لجستلو , هعباضأ فارطأ لع فقو. ني ؛ قد



 ل الهو تحح

 الا تاريعتلا نم تشن تاجعملاو :ءانسقنأ لغ ركجتنو

 فيك ةبادلا ىلإ رظنادو « «راشعلا ريثك راوشم اهنافبطخلاو كايإ»

 نال هعلا| احل :راوعملا: ةيلكف : ب. اريمإ تفك ::ىأ ؟اهنراوشم

 تأ انل روح :ناسالا اذه لغا ءانباو لضاألا اذهل ًانعرو ؛نماسأو

 . هللا قدلخ هيف اهلعمتسي ىذلا ثيدحلا ىنعملا ةخبصب ةملكلا غبصن

 دنع قلطت « ةصاخ تارين امل ةحيضنع ريمتلا ةماعلا دارأ اذإو

 ” لاق :.ةئاغ مثالا 0 ةثراك ع وقو دنع وأ( عر ما ام

 دك |( راو اوس: لف !ولمعتماو ءنارتصل

 وأ اهنم ةدحاو تأ امل بدنلا وأ ةلولولا وأ حايصلا وأ خارصلا

 لولوت وأ حيصت وأ ةأرملا خرصت دقف « صاخلا ىنعملا كلذ ابعومجب

 لكفت دقو« قيقدلا هلولدع «آتاوص ١ كلذ نوكب نأ نود بدنت وأ

 هنالك اه  نيكولم هدفا نورك نأ نود هلك كلذ

 هنإف « تاوصلا » امأو . هيف عادتبا الو « توص : لعف لجست

 هيلع ساقنب, ٠ سونأم ”ىف رص نزو وهو « لاعف نزو لع ىر<

 0 ا

 كوثعي 4 لوبجملل ءانيلا ةغيص ىلع كلغ ناقد نادل لو



 و5

 تاداعلا نم اذهو « ءانغلاو صقرال لفاحلا ىف مهنو يلي نه وأ

 برعلا قلطأ دقو « دومعلا مدقأ ذذم ةفو رحم تناك ىتاا ةيعاتجالا

 ةللكف ءارّصحت نم لع سا رخلا ف يدا نع ا

 اناق ءةطقنلا» نوكف ةراتف : هلك ةطقتلاد لوادم ليش ل

 نوكت ًاروطو « سانيإلاو برطلاب سيهبلا لفحلا نوسيسح نمل

 . حالما ىلايللاو حار فآلا باحصأ نم امهيلإ نمو نيسورعلا ءادهإ

 :نولوقن برقلاو : ةعللا ىف قاتلا "يع نم يارق ةطشنلا سم نأ

 ار: (ضرالا تليق هن و شعب اهم هداج ردا

 كلت ةيسست ىف ءةطقنلا» ةللك قاللاطافنذإ و. ةيانفع نم طقسا اذ

 . ملس هقوذ ىوذل هيف ى رامي ال قالطإ ةيعاتجالا ةداعلا

 ةلقدنلاو ريساا ىذم ىنعم ىف ءراوششملا » ةلك ةماعلا لمعتسيو

 , راوشم ةسردملاو تببلا نيب : الثم نولوقيف ٠ ناكم ىلإ ناكم نم

 أومشملا  ةملكب نوتكي كلذك مهو « مولعم دعب امهنيب ىأ

 ريسلاب ةميم ىدؤي نأ هيلع ىأ كاوشمطءازو : نوارتف 1

 ملا اذه ءاةفانلا ل“ وأ «ةلخ لاو ةلك قدرت لال: ل

 قياضتت انل امو ؟ ريبعتلا ف امهاد>إ وأ امهاتلك غوست لهو ؟ هريفاذح
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 < عنأم هتم عشمب ال راظنلا ةدواعم ىف صيسصسبمتلا 5 ا ربل عم

 ةمهذاخاذكي رحتلاو حيولتلاو نيعلا تف < نعم لم< ةصيصبلاتماد امو

 ظ هاا موسعا ياثلا كلل
 خيطي ءانإلا ةلكتاف . ةرثي.ةلاو . ةّكلختا نيب ةماعلا قرفيو

 هتللذ ريغل وأن مسلا نوفل وأ ل وفلا بطل ةٌرجلا هبش ةرددقلاو ءهنف

 اور رختي ءاحصن نوكت نأ مأ أ ركنا نادكلا نح ايقيشف . نيؤتسا انف

 ةلالد ال ردا ذإ « نس ملف ءارانق خبطاا ءاعو انيدسو

 لامعتسا خيرطاا ءانإ ىنعمفف ةلكل|لاعتساو ...صاخ لكش اهلو « ةنيعم

 رصد اناث ناك ةقأ نييونللا ضعي ل دقف ءديدح نمل ىرصم

 ىنعم ىف ةكاك١ لاعتسا ىلع بضغتال ةغللاو « نينسلا نم نينئام ذنم

 نم ىلع ريضالو « ًاقلطم ءاعولا اهنأ اهناعم نف « خبطلا ءاعو

 ..ماهفإلاو مهفلل صيصختلا اهزوعي ةغلل ليولا لكل يولاو ؛ 0

 « سانلا عمت ىف صاخ ءىثث « دلع مدا , هناك ةهاملا ذأ كك

 ةبسانم ىف فاطل لاو ايادحلا نم ًاناولأ ناسورعلا قلت, نأ وه كلذ

 <« ةراسلا تابسانملا فو « ةجبللا لذا ىف كلذ ىر< دقو « جاوزلا

 ا 11 كلت تاع أ يل ملا« ليف هناا لأ ةذالولا رك
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 سيلا هتع بهذف ءاملا هللخت ىأ « سبايلا زبخلا وأ نوباصلاش اح

 راص ىتح نيخستلاو ةرارحلاب لاحت ىأ ءصاصرلا وأ ديزلا حاسو

 تطلتخاو « هنايك هنع ليات : حلملا وأ ركسلا باذو . ًاعئام

 لمعت نأ« كانمل يقتمالو . كنع حوبنم سلو . هنا د ا

 شاب :سلق واف: نيب راح الا نان ثالثا تاكل

 باذ وأن وباصلا حاس : تلق”ولو «نابوذلا ىنعم دؤت مل « ركسلا»

 ريغ ريبعتلا كيك ر تنكلو « ةنرخسلا كسفن لع تبلل دبزلا

 ةرهاملا 0 : موقلا شاب : لوقت ىحصفلاو . نيبم.

 نم ىروأب ئداعلا صيخختلا اذهفب.. دع دض ؟تاذو كى

 ا .:ديدش لكذ كلي س1
 « صّكيصنو « "صّصَستو ؛ "صب : نيب ةماعلا قرغيو

 قح التملا رادتلل ءنظتم 20 مو .ىظنلا قاطل رعايا

 أ رما ىلإ ةلضنلا وه قيقذ ضاع يبا ءةسعلا ىو. 2. د 2

 : لوقت ةغللاو . لزغتلاو ةسكاعملا وأ « عاتمتسالاو ”ىلعلا ةرج ىلع

 : صبصب و « امبكر حو هيذيع حتف : صّصدو « عملو قرب : صب

 ىف 'صبلاف . اهبانذأ ءابظلا كي رحىنعمب و حول ىنمع و ء صّصِب عع
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 .تادوءوملا هذه نإو « ةيماعلا دئالو نم هافسثلا تانب دعم

 ؟ تلثق” كذ "ىأب : تلق" ىه اذإ بيت“ فيك ىردتال

 "لكاس الا ناعم ف روطتلا لاوش 5 غاس قح ىأب ىردأ تسلل

 « ةيب رعلا روصع فلتخم ىف ءابدالاو باتكلا مالقأ ىلع اهتالالدو

 اهم] تأ ريست نم كلذ لثم ليقن نأ اتيلع ”وعو ؛ ديل وتلا ه ءاتيعم ام

 اهريوطت حن مو: ةبب رعلا ريغرخآ أناسا اه ذختتمل « ”ىح عمتجميف

 . ىرعلا ناسالا جهانم ريغ ىلإ اهتالالدو ظافلآلا ىناعملا

 002 فكل ةماعلا تابلك ضعت نع فزد. ذإ انك" اننيلو

 دك ى انآ ىلا . سصفلا تاظنم ايديا نيب اهدرث ون ذإ « ءانختسا

 2 وأ .ةلالدلا ف نيت ةيمانلا ةملكلا دج ؛ مالكلا تاماقم نم
 داكف ال وأ «ةراذغلا ىف ص خأ وأ « ريثاتلاف ع رسأ وأ « ةيدآتلاف
 ىللاعتت كلذ نم رغرلا ىلع نت و . قالطإلا ىلع اهلب اقيبامىوحصفلا ىف دحت

 .نأ هبل واحن ام ىحصفلانم اهم لديتسنو : ةيماعلا ةملكلا ىلع انمالقأب

 . ىكي. الو شي ال حيصفلا ليدبلا ناك نإو « ةجاحلا دسن

 فا



 تع ١ هون كنك

  ريص لا سوا

 : ىدملا ةدصب ةنايةريخةدبز وه ةماعلا تاكل

 ىاقحأ ىةمالا اًيتسَيأل ةعايتجا ةي رج ةرك وهو : 231

 « بلقلا ءاكذو ., ناسللا ةقالذب ةمآلا هذه تف رع دقو . ةدودع

 اطو ,« نسسحلا ءادآلا ىف اهتقابلو اهتسايك اط نأ و «سحلا ةفاهرو.

 نم هب تزاتما امل ئصم ريطقت اهتالاعتساف . ليما ريبعتلاب ابعولو:

 ركظنمو « .ىايبلا اهقوذل ةولجم ةأ م ىهو : ةفاهرو ءاكذو ةقالذ

 علا ايف نع حضاأو

 « ةبيطلا ةرعلا هذهو « ةركرملا ةدب زلا هذه ىلإ اندمع اننأ ولو

 انددمأل . ةباتكلا ةغل ىف اهاتعتطصاو : ىبرعلا نايبلاب اهانقحلأف

 اهنا" ةورث اهانبسك لو « ةهارفو ةوق نم اهديزي امب ىحصفلا

 ' . مايألا ىلع اهيمدتو

 اينع ان يعتق + هركلا دشأ ةفاعلا هذه انهرك اننا

 ةيماعلا ف سبات سبشبب اف  ةايحلا ىف اهقح انردهأو « سأكل#

 "ع”وطن ملو « هنم اهاَنْديأو , هيلع اهان ركنأ الإ «ةفسن تقي

 رئاجلا عينصلا اذهب انفأكف « نس لوبسقب ابلبقتت نأ انمالقألا
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 جتحي ةحيبصف تاللكلاف « هيف لداحي رأ ةخالا ىف نيتلمزتملا نم

 نذأ, وأ ٠ ليصأ نايب اهلاعتساب دهشي وأ : قيثو مجعم اهتحاصفل

 . عامجإلا هيلع دقعنم ىحصفلا ةسيقأ نم سايق اهذاختاب

)0 
 تادلك هيف محدزت « ةعس بابلا كلذ نم ل ا

 جلا كلوا نقر رسل وك اهتصو ءةبارع اه رودس .اةماع

 ه4 طعام قااطإ وأ« ىعملا نصيصخم وأ , ةلالدلا نيدك' ره ايف

 هل راكم نع رعمدا ال اداوم الولدم ظفالا ناش[: ةلبلا' قاوهو

 . محدقلا هانعل ركنتي الو , ليصألا

 تالالد ةماعلا ةنسلأ ىلعةيب رعلا ظافل لا لمتحت نأ ًاقح ناك دّقلو

 مهظافاأب نوص وغي سانلاف .ةصاخ ةيزاجيةغبص ”ىمتكت نأو  ةديدج

 هب ىط سيل ام ءايشالاو تاودآلا نم مهفداصيو « شيعلا مطتلم ىف

 مهتب اجتسا هب مههتاوتام روصلاو ىناعم لا نم مهسوفن ىف سجبيو « دبع

 ىلع فرصتتو « دوما ةقبر نم مهظافلأ جرخت مث نمو « ةايحلا

 ىكل ؛ تالالدلاو ىناعملاب ةلفاح ؛ ةقالطو ةنورمو ةيويح ىف مهتنسلأ

 4 ىجانتت امع ىلط ربعتو ء فصو قدأ نيعآلا هيلع عقت ام م انيك كيش



 ا

 ةنامأو. قروّدتل ةلامالاب : لاقف ةناقالا كما اكاد مو

 روصع هزأق ةنامالاب مسقلا ناكدقو دا فطسعت ليلاب

 : ضوخألا» لوق قى ءاجو., تاجاملا صب هتلج 2

 لدي ةنامألاو كريغ ناك اه, ٠ :لتمب داوم سد
 ىنعم , ةم-خللا »و « ةجوزلا ىنعع « ةماردحلا ١» كلذ نمو

 «شاشّتطلادو ؛ةاولا ةنيبلا ىنعم «ةقطانلا» ةباتكلاو ,ةفخلا نادقف

 نيمئاقلا ةغاىف درفلا صخخشلا ىنعم «ءسأرلا»و « راصبإلا فعضوعم

 :ةميطا دكا ةميتلا» و لوس لا دعت ناس خا تالا

 قم هل روش: و , ةدساكلا نيالا معو ةعرلا ع

 ءةقدلخلادو ,دسفأ ىنعمب «قب رخدوء للا ىنعمب «ةغيدصلا»و ؛ امرأ

 : مسأ عمج « ىاسألا و , هجولا ة يه ىندعو « ةعيبطلا ىنعمب

 قفا رامأب هلواتتت اه عم « ةصخقلان »و ناكل سك هلال

 ىنعم نكاسلا « ليزعت هو « هوحنو حلم مم عباصألا

 ىلع ايت ةحيرص ةحيصف تاملك نم كلذ ريغ ىلإ . هنكس»نم هجارخإ

 . نيودتلاو ةباتكلا ةغل ىف ةّيسدم تناك نإو سانتا ةيجلا

 دحأ عيطتسي ال ةيماعلا تايكلا باوبأ نم عساولا بابلا اذه
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 000( ال لع « تادآلا رهز »نم لوالا ءراا"ق ءاج دقفا

 « ... ظح سلجم اذل ناكو » : هلوق ءزتعملا نبا » رعاشلا

 عرسي تاءلك هيف نأ ىاعلا ناسالا اذه نأش ىف بيجعلا نمو

 00 | انك أى ةرذات وأ ةدوففم انآأل ٠ اتحاضفا راكنإ ىلإ ءرلا

 « تاجعملا ف بيقنتلا نكلو « ماع هجو ىلع ةيبرعلا ثارت“

 تاهلكلا كلت دوجو نع ثرفسُي « رعشلا دباوأ ىف رظنلا ماعنإو

 . .مويلا وح سائلا نسلأ لع رودت ىتلا

 كالا لي نم ةارللا ام دار ىلا ليسفاا م ةللك كلذ نف

 ريبعتلا اذهف . ماهأ ةثالث وأ نيّمف وأ أنف 00-0 تاسغ : لاش.ذإ

 ءاهل ةيمجعملا ىل اعلا نم « . مدقلاد » ةمك ددص قف: قاس ام دافّتس ل حرص

 ل ديد.شتو ءافلا "م ذ نإ يح

 ثحلاو ءاعدلا اه. داري ىلا «به اله » ةبلك كلذ نمو

 ردا اذه درو دقف . للا لع ةناعّتسالا: ف ددرتتو ء.ةباهإلاو

 0 وإ ىادلا قطنلا نم كر فلن روصو نع عملا كالذل

 ” «ىرادلا نكسمو لاوق ةريتكلا هب رعشلا هتلثمأ نم انيسحو

 بهو لاه : اطليقالك اهبيكش ودي ليا سو دتك
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 : نولوقيف « ةحيحصلا تاملكلا هذه رئاظن ىلإ نولدعب, مالقألا ةلمح

 مارب : ًاعيمج ساذلا لوقي نيحو . مداخو « قئاسو « عئابو : ةُئاَع

 0| ةددسو“ 0 ,هعارذ خلو هيلع رمأتو : هب راش

 ىشترملا لظ ري وءنيدلا ءاداؤ طلبو لال[ و 0007

 نم ءىثب اهنع زاتمم ال كالكلا هذ اوديتسا نأ | نب

 :ىجصفلا و ةيماعلا نيب لصفأا ديك أت ىلع صا رح م امنأك  ةحاصفلا

 . حاحصلا تالكلا دوحج ىلإ كلذ ماعد نإو

 صوص: ىف هديصتن اه ىاقلاناسألا ىف تالا تسلا ب
 ةءاك كلذ نف . ةفاقثلا ةغل ىف عئاش ريغ نكي نإو « ميدقلا بدآلا

 ىف كل له : لئاق لاوس هيف ءاج ًاراوح هباتك نم لوآلا ءزلا ىف

 ىلا ءنججو» هلك كلذ نمو...ىديساب ببيت :يناوخلا ناف

 رعشلا ءىراق نإف « ةفطالملا ض رعم ىفو « ةباجتسالا ماقم ىفلمعتست

 : لوقي ذإ « ةميبر ىبأ نب رمعل تيب ىف اهفداصي
 بجو دق :تلاق « دنها» لب قاف ادم را قاهر ِك ىنعك نإ

 7ك وللا ب رطلا عع « ظحلا ون لاحسلا كلذ دل
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 ةاقسلا نإ : عيذملا لاقف . تاءاذإلا ىدحإ ىلإ عمتسأ تنك

 ىخوتي حيصفلاعيذملا اذهف . ةيداعملا تاوةلاىلإ ءاملالقن نع اوءاتما

 ىحصفلاالو ةيماعلا فصنب, لو . ةاقسلا :نم الدب ءنيئا_ةسلاد لوقيالأ

 سوٌئكي ةاعسلا ىلإ فرصنت ام رثكأ فرصنت ةاقسلاف : ىخوت ام

 10 يملا اذهل قالا هبط تادصخ دقو  ةمااثملا سلام ىف رخلا

 و ناجللا ءاحصق لمعتساو : روصتلا لاوت لع ين ذالا ريجتلا

 دقو ؛ توبا لإ هاملا نولمجحي وأ ءام نماتلا نوقتسي نم نيئاقسلا هلك

 انريعولو ء و رمع دجسمىفءاًمقس هتثا دح ىف ناك «مامت ابأ» نأ !' وو

 ف1 ملا هاما ستلاو + ناحاي دجسملا ةتشال افا نك نأ ٠

 ذآ داك اذإ لوفلا وأ سدملا نع« نيوملا : ةزراوو تدحتتو

 اذو د ردو رج لوف وأ شور نمدع :لوقتف ١ رشقلا ةنع بهذ

 ىنعم لمحت ىحصفلا فش وشدملا ةيلكو ء. شوثدم :لاقب 'ىاعلاناسالا

 شو رجا ةلك عاشأ ىذلا حيصفلا بتاكلا نكلو ؛ شرجلاو ضرلا
 ةدرشم ابكرتف ٠ « شوشدم ه ةماكىف ةماعلا ناسا ءىهاضي, نأ أشي م

 ! نيوغلا ةعل ىف . نيودتلاو ةباتكلا ظافلأ ىلإ قرتال
 نكلو.مادخو «قاوسو : عاّبيو . ةماتوع :لوقيهلكبعششلاو



 1م

 < اهاذعمب « ةحوجرملا » ةبلك اهف ةغللاو « ةحوجر ألا : ةيلك ىلإ

 ةالهاست نوكب نأ ودعبإل رييختلا ذإ . الصأ نوكت كالدأ 2

 . ءالا رحب واولا ةلاماب دا

 : صوءاصو : نع ةفرحم «صبصب ٠ نأ نم ليقام اهنمو

 ؛ ةيماعلا ىف اًطولدم هيلع لمخجم ام ةعيصلا نابع ملا

 .ئرخأ لكل عوزنأا نود

 : حالا فو ؛ نقم : ايلخأ شيخ ١ ناي ن0

 .نأ نكمي ىنعمب ,شبراخ أضيأ اهفو « شخ ىنمب شمرخ

 . ماعلا لولدلل عسسل

 ليلختلا ىف ةقد“ىضتقي ةماعلا تالكلا لوصأ قف كحبلاف

 ,ىتحو «حيصفلابسن نم اهجا رخإب ةماك بع ىنجتنال ىتح ؛ليلعتلاو

 . حي بسذ امهنيب سيل ةيلكو ةلك نيب لصولا موت ىف لّصمعتنال

6 
 نيبو اهني دعبل ضارتفا, ىبصفلا ناتك ىشنإ ترااتاق

 « ظفل ةيماعلا نم اهيلإ تلغي مهمالقأ نوعّدي نوداكي اف « ةيماعلا

 ."ريبعت ىلإ اهنم نوسنأي نوداكب امو
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 . تاجعملا ىف ةتبثم «حاحّصلا تايكلا ىف ةدودعم

 ربظأو : هب ىحوت ام برقأب ةملكلا لصأ رسفي نم نيئحابلا ىفو

 بكسل فدعا اخف ددلا اذه ف ءنطتيف :هل] عجراع

 0 1 1 الا ىفع ارك فلك تف كلذ ةلثمأ نمو

 , ديعب رصع ىف ةضرات ةقيقح اناقب نم ةملكلا نأ عم ؛ مأرخ +ادإ

 "ا لاو ثيخلاب مهتست تناك « مارح ىنب د ةليبق نأ ىه كلت

 . ىأرح : وه قرسو رقحتسي نم لك ىف ليقغ
 نه ةملكلا قمل ام ريرحت ىف قيفوتلا هئطخ نم نيتحايلا ىفو

 كلا دنقل ح , ططشقلا نكم ليواتلا كك رق !ء في رحت

 . ىرت اعف ةيرعلا هلل نكمطت ادتسم ةيماقلا

 000 6 ةدوحاف تحت ه نإ ناحاتلا لوق كلذ ةلئمأ نفو

 "ار دق كابل لع ملم ع ارق هرقل
 ءات ءاثلاب نولدبتسي ةماعلا نرأ ىلإ عجري وهو ٠ ريبكب شيل

 عم كرتشي ام' امهيناعم نمو « رشحو ثمن : ةغللا ىفو , قطنلا ىغ

 : ةماعلا امهدصقن نيذللا نييتمملا

 « ةحيجرملا » ةلك در نم نوثحابلا هيلإ دمعي ام ةلثمألا نمو

1 
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 ىلع دوبجلا هذه نأ د ١ ىحصفقلا لا اهودربل ظ في. ر# نم اهلع

 ةةريبج نوكتنأ مت وعدل حتر وق رثعبموأةرومطم تلازامابعب انت واهترثك

 - نينتاكلاة ررمج نس ىباجيإلا ريثاتلا غلبم غلبت « ىدصلا ةديعب ء توصلا

070 
 « بئاوشاا|ن م لسي مل ةيماعلا تاملكلا ل وصأ ىف ثحببلا نا ديم نأ ىلع

 مارت ؛ اهون نأ لبق ةيماعلا ةملكل ا, نظلا ن وددسو نم نيثحابلانف

 نماهيلع لخد دق نوكي نأ ىسعام متوت ىلإ نوبجتيام لوأ نومجتي
 ةملكلا نأ ني> ىلع : هف رح ريغ ةحبصف ةلك ىلإ اهودرب يكل ء2فير#

 < ةحيصف ةحيمص , ةجوأدلا اهتنصو ةيءايلا ادي ف تا

 : جرختلا ىف فاكي وأ رع داجتتسا وا ترك لا لإ
 : نع ةفرربع « هعتعت و نأ نم نوتحالا هلا اه كل ةلئأأ

 - ودم نر نا جعجب نع ةب واقم «عجعج» نأو.

 « مشكت اا ١ أو : مكنكم : ابحيص , ككمت و نأو «هغزت

 نأو :« هداضي د : اهباوص « هيداضإ ه نأو « عشقنا : ابحيصف

 : نم ةريّسخم ء جول ١» #نرأو : شجي : نم ةلدبم « شكت »
 . ماتالاوةكيطلا ةازنم نوتحايا الآ ل كا
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 وه « ةئس ىتتام ذنم « رمعم » لزن « ةناكملا ليلج ىوغل ماع كلذ

 <« «سورعلا جات ه بحاص «ىديبّدلا 0 هش

 اهب لصتي,أام ضعبب عوسوملا 5 د ةدام لك ليذينأ الإ ىلأ

 : هامس ًاباتك دعب ايف فّدلأف :هدحو اذه. عنقي لو « ةيرصم تاملك نم

 ىلع ىر#يت ىتلا تاملكلا كلت نه هيف رثكتساو « «ةلمكتلاو ليذلا »

 ىرصم نكي مل « ىديبزلا نأ نم مغرلا ىلعو . ءرصم : ىف ةنسلآلا
 7 ءافو :هفيلأت فو هنجعم ف ءاض الا اذه هنأ نقف , اشنلل وبكل ول

 ا 2 هي وحأ نا كلت , هب رماقلا «لاسخلا ةذاج . ةعلا

 ( 0 تكلا ناعم ررطتل هنع ارد هو. فلوو كك

 . « رصم ور وه ءةبوترعلا ن اموأ نم نطو ىف

 ةعللأ 0 دحاو ريغ ”ىنع هدعبو « ىديبزلا » ليقو

 + ةبيرعلا نم امين نفح مالا لكلاو تاجيل هسا

 تاقيلعتو تافاؤم بالا اذه ىف مذ و

 نم عنج هبتنا , رضاحلا نرقلا لالخ , ةثيدحلا ةضولا نابإ ىفو

 نوه"و نب ةرات « ماها بناج اهولوأف « ةيماعلا ةغللا تاكل نيثحابلا

 آرطامفنودحبو ,اطوصأ نوققحًاروطو « ةحيحص تادلك نم اهيف اب



 ا ا

 ال ىلقب اهتسبح "تادقع دَقْل

 مدحأ سطو ةهباحأ اةقفر ف ناك ٠ صام ن1 00 ١

 : هياجأف ؟:اذه ام : هل لاقف : هنم اهركنأ ةتجافم ةسطع ةبجو. ىف

 ةللاقف .. كتل نأ قاذام يرد...
 كلت نم مسالا اذه هيلع قلطأف « « ىدنفأ سطعب , الهأ : بيداألا

 ! تاغاما قرفمو ؛ تاذللا مداه هأتأ ىتح هم ردلَف « ةعاسلا

 0 هو« 0 » نم ليلق ةيماعلا ىف ناك اذإف

 . ةحاصفلا اهيناجت ال ىتلا تاهلكلا نم ًاريثك اههف نإف « ةيسطعبلا »

 ”ليصالا و ركل نهقلا رصاوا اه ا د

 د عا ماو لاو « نيب وغللا نيطاسأ نإ

 الخ اه راد نأو :ةنادلا حاط هز 2 نادل مهنم رظتني ال

 1 ا اممابلو ممصلا ةغللا رهوج ىلع مهتظفاحل « ريدقتاا نم

 ةيماعلا تالكلاىلإ ومع راسي نأ مهام ىجري ناك نيذلا موف باّدتكلا

 ريغ ناك ثدح ىذلا نكلو « ريبعتلاو فصولا ىف اهبل مهتجاح ن اكمل

 نيبوغللا نأ ذإ « قطنملا هب ىح را اذه ريغو , عقوتي ىذلا اذه

 تالا رع ةماعلا تالكل 0 , ! عقا ولا: ى اوك نيمجعملاو



 ا

 ىعيبطلا ر وطتلا ىف سونأم فرصت ىنسرم كلذ ريغ ىلإ 3 زاجنا

 املعلو « ةليخد ةيبنجأ تاملك نم كلذ عم ةيماعلا ةغللا واخت ال

 ىبرع امتانلك ىلظعم 0 4 ةلجش م ةفئاز تاللك نم كلذك اخ

 قاقتشالا قيررطو « ةبب رع ةءيصلاو « ةبب رع فورحلاف ؛ امدو |

 الا ملا نإ ليصل ىفملا نم لاتتسالا فا ىحمملاو ف

 . ىلرع ىحنم

 "اما رمد » وعم نعت لثس :ءدرب نت راش: نأ ىوري

 : رامح فصو ىف هلوق نم

 ىلا هيكل دحا لثم ضعوا د

 ! ريملا بيرغ نم اذه : لاقف

 نم بيرغلاب رصابقي نراك ًايوذل نأ رابخألا ةآور لقنيو
 00 اق ل ةحألاب ةقارتملا ىف ئرضدلا نس رع ناكو : طافلألا)

 0 لح اريل و هنا زوار كل هادا نا ءاف رظلا نك

 ناساف اع ةقلاشو ءاعازتخاو 14 : ات ل
 5 دشنأو »2 ةنداللا ى نتللا 5 7 هال ةششح ىه

"5 

 ةةئمس ةرث ا >  سيكو ا ةثن نياف ىف

 ميدل هي زكا هارت رو بزوج هيو خ> حج



- 

 أب ىداتتو ء نسل.ألا لع رودت ذإ اهتاف + ةماعلا ثا ل نما

 ةيافك 'تتيثأو : ةجاح تادس اهنأ لع كلذب لدت « بطاختلا ةمبم

 . رابتعاو نزو امل ماقي نأ ةقيلخ ”تحبصأو

 : نابتما الو اهف ةيارز ال ةرظن ةيماعلا تايكلا ىلإ رظننل

 ةيبرعلا نيبو اهدي نوكن نأ هرخآو مالا لوأ ىف اهنم اندبُسمحو

 ىرجي اثم فرصتلا نر اهيف ىرج دق نوكي. ناو كشر

 . ىحصفلا تاسلك ىف

0 
 :فالثتالاع نيب ةياتكلا ةنا ىف المدتسمال ىلا ةعالا هما ١

 ىف ةعباق اهنكلو . سانلا اهلمعتسي م ةخالا ىف ةحيحص تناك امإف

 اهلع نءأتسي ىذلا لقلا كلذالإ مق اهسم امّتلق « تاجعملا

 لادبإلاو فيرحتلا نم ناولأ اهيلع أرط امإو . ةغللا تاهدوتسم

 :فرح اهيلع ديز وأ ء فرح اهم ص قمتناذ « ةريسي ريغ وأ ةريسي

 فالخلا هجو ناينامإو . كفؤرح ناكه سنا

 نم الكشو « ميمعتلا وأ .ضيصختلا نم يرض سشنا سدا

 تاقالع رئاسو عسوتلا وأ لقنلا نم ًائيشو « دييقتلا وأ قالطإلا



- 

 ؟اهلع ٠ نآيحاأللا ضءب ىف ثادحالاو تايضخشلل ابمسري ىتلا

 تالا ةففح ايف تقرا: ترح نم حش

 "اهم ان رقكف « ىاتلا لك ةيماعلا تاهلكلا هذه ىلغ ان مات دقل

 كن د دعو 4 2 تأ ا ام اع أتففعتو 0 كلا ؟رشأ

 00 ع لدليو , ريخلا ىف الدت ةباتكلا هل ىف !عانطصا

 ىلع ان رجح ذإ « ةغلاب ةءاسإ كلذ. انسفنأ ىلإ انأسأف . لاقملا

 "اد كيب ٠ فرطقلا ةئاذ ةيماع تالكب ىرحت نأ انمالقأ

 .تايلكلا كيتاه لياقي ام دايطصأ ىف تنعلاو ةريجلا دداكت اهانثعبو

 نم ةحيصفلا تايلكلا زودت ف ان نينعذم 3 ىحصفلا ىداو نم

 .. ةلالدلا ىف ةقد نم ةماعلا تايكلا ىف ام نيرساخ ؛ ةدوصقم ةلالد

 .؛سانلا نيب ةفلأ نمو

 1 ركتسا ىلا كلت . ةدةرسشملا ةماعلا تازكلل انيلظأ ناكام

 :اًطامهإ ىف انرذع غلبمو . نيودتلا ةنل اهب دهتو «ةب اتكلاب اهديقن نأ

 .نع عّنفرتن اننأو « حيصفلا راثبإ ىف والفن اننأ اهب لادبتسالاو

 . ثيدحلا ةغل نم مهتتسلأ ىلع جرد, ايف ةماعلا ةبياشم .

 د + لادتبالا ةصو ةملكلا نع نت نأ ءدب ”ىداب انيلع



- 

 هي. تجاتحتا ام ةماعلا تاكلا هذه ةمألا تعدواف ؛ نادحالاوب

 ايقاودأ هللإ اخذه امو : !هكارق هنع تضخمب اهو ءاهسوهت

 تاالالدلاو ىناعملا نم ىوقب هن و>هثم تاهكلا كلت تناك مث نمو

 . سانلا عمتجم ىف مجسني ةفلالا نم راي هليصرت را ةنيلب

 راك نع رس .اعاق « يكن اه ستكك ذإ اننأبانسفن أ راصناو

 عنطصت نأ لواحنو , ىحصفلا نم كفافلأب ةيماعلا لفافلأ نم تنام

 ةغل ىف ةيراجلا تاريبعتلا دسم دسي ام حاصفلا تاريبعتلا نه

 هلآ وأ ةحصنلا طلكلل نركب ل ناحالا ف كى
 نوكي ام « ةيدأتلا ةوق نمو « عمسلا ىلع عشقولا نم « ةليوطلا

 . دوصقملا اهانعم ىف سانلا هاوفأ ىلع ةرثادلان ةيماعلا ةملكلل

 اهتاجرد فالتخا لع ةعاتجالا ةايحال روصملا بيدآلاو

 ةمءالملاف درجلل ةاناعم مهدشَأو « عينصلا اذهب نيبتاكلا قشأ اهتامعأو

 وهف . مالكلا نم حيصفلا مازتلا نيبو عوصنلاو ةقدلا بلاطم نيب

 ةيلجتو : وجلا رابظإ ىلع ردقأ ةيماعلا تايكلا ..ىم اتاتشأ ىري
 : ت1

 : 2 ره داو . زارخلا نيد / فصولا ريرحنو 0 حورلا

 هروص تج رخ ىحصفلا تاسلك نم امليدب ىلإ تالكلا هذه نع



0 

 ةةيتوصلا صئاص#لا درجب ايف لثمتبال ظافلألا نم ةريخذ كلت

 ةيوحنلا دعاوقلا درجم الو « تاجبللا اهب زيمتت ىّتلا ةيناسللا وأ

 اكل لا هده ذ نر اغ]و : تاحللا | صحت ىلا قرا
 .تايضتقمو شيعلا تاجاح نع حاصفإلا ىف ةمآلا ةيويحهلك كلذ قوق

 < ريوصتلاو فصولاو ةيمسآلا ف ةقد نم احلام ابق.نيبتستو « ةايحلا

 . ريثاسلاو غالبإلاو ةنابإلا ىف ىنفلا ابقوذ اهيف ىلجتيو

 .قحلا ىف ىه امناف . نيه ”ىث ظافل آلا هذه نأ بسحب نم ”ىنطخي

 ةيوق دادمأو , ىوخللا ةمآلا نايك ىف ةيح ايالخ اهنآل ء نيت زنك
 .سانلا لمعتسا أف , قرعلايف مدلا ىرجم ءادآلا ىلع اهتردق ىف ىرحت

 حيتأ الو , ةجاحل الإ ظفل اهلإ فيضَأ الو « ىنعمل الإ ًاظفل اهنم

 « ةسول ةأمحلل اهتججادم ف ظافل آلا هذيف. ةرورضل الإظ فلا اهني ءاقنلا

 , ةلالدلا ةقد نع ىلوحت « ةرئادلا متوئش ىف سانلل اهتطلاذع ىفو

 اا لح لاما ريغلا رار نمو « ءادآلا ةعرس قفو

 . مالفألا اهلقانتت ىتلا ةبتتسكلملا

 .فقرصت او اهروطتو ةماعاا تالكلا ءوشن ىف ةمآلا تقرصت دقل

 هنورقلا لالخ. اهروطتو ىحصفلا تاملك ءوشن ىف حيصفلا لهأ



 مدل

 نيودتلاو ةياتكلا ةغل ىه «,  ثيدحلاو ةطاخنإ

 ةيماعلا نيب ىنرقلا هذه انسفنأل دكت ا للا

 كسمن نيح ةقثلاو ةئينأمطلا ايم ام ديك أتلا | اذه قف : ىحصفلاو.

 لقتنن اننأ موتن الف ٠ ثيدحلا ةغل ريغ ةغلب ةباتكلا باعنل ملقلايب

 اناع ىزاصت نأ فرغت لب ٠ دبع نوب امي و ءةحل لإ 23

 لقص درج وه امنإ : ةياتكلا ةغل ىلإ ثيدحلا ةسطنم لاقتنالا ىفب

 ىحصفلات ايضتقملا ىعارو ٠ ةلمحلل دج قطنلل يوقتو .ةملكلا ْ

 بطاختلا بولسأو ةبادكلا بولسأ نيب براقنف « ريبعتلا ماقم ىف

 «مهفلاونيّدتا لس ةئأش ناك أ ”ىراقلل رسنل «يراقتلا

 . ماهفإلاو ةنابإلا ليبس هتردق تفاك هيأ ماكل يشل

5 
 ىلإ عجرب ام . ريبعت دعاوقو ؛ قطن صئاصخ اباك ةيماعلا تسدل

 لجأ ةيحان ةيماعلافةمثف . فيرصتلاو وحنلاب هتيمست لع انحلطصا اه.

 نيب رودت ىلا ظافل آلا ةحان ىه كلت . ىذم دعأو ا رثأ نعاو انا

 ىناعملا نم ةايحلا ىف امعنوريعي اهبو ؛ ضعب نعمهضعب مرش أبب « سانلا

 .سيساحألاو رعاشملا نم مهسفنأب موقي امع نومجرتيو « ءايشألاوب



0 

 . ءدب ىلع ًادونع ىحضفلا هذه لثم ىلإ اهب لصن ئح « نيصر

 ناقحأ نم تراس مع 0 روطتلا نم ايورض ى -صفلا تيكا كفل

 ناولأ نم هب تم رع امو  ىمأألا تاتشأ نم ترشاع أمو « نمر 1

 تريعو « ئرسلا مدقتاا لحام 2 ةايحلا تعوألو#ذ َ نراجتلا

 املدبقسن نأ 0 ىعيلل امو 4 لاوط رود 2 تنسقاأعت تاراضح نح

 اذه نيبو اب دعابت ء ايف ةيئادب « اهنم ةبحاش ةروص مويلا

 عطقيو « ىأل دعب ةييرعلا ةمآلا هب ترفظ ىذلا ىوذللا ديحوتلا

 رق همام لددصت ىذلا ىركفلا تارثلا "كلذ تو: انين اه

 ٠ ناو هناا ءاحإ لإ م رعالا ىف نيخالا قوما "ا رداع

 سا لا نإ ديلا نك ارا كتل و. نيودتو ةياتك هنأ

 احتوت ٠ زأ ىدك ؛ 4 اب رع تاجبيللا نم امهجأ مو 1 ةيماعلا هذه

 اهتالكشم لاعب ام و اسف عسوب اهب ى -صقلا دعأ وق ذادمإ ىف ا

 ا مل ل 7 /' نهارا 0 تاجاح ءافولا ىف 8 8 أ

 اهدوزن كلذيو 3 ةيعاوطلاو ةنورملا نمد ديزملاب اهتاوتو 5 سيلا

 «تأيقع نم !ءةرط ضرتعي ام للذنو )2 راهدزالاو ءا هلأ لماوعب

 5 ديعبلا ترأملا م غلب نأ ار
 ةغل نوكتف 2 ىوصقلا ةنمالاو

: 
: 

 ْش
7 



 تت اراد

 .«تدارملا رداون دسم تارعالا نإ د٠. ع طا . 0

 ن.دلوملانيب اكورتم همايأ ىف نك بارعإلا نأ ىلع كلذب لدب وهو

 مظعم مث دبعاا كلذ ىف نودلوملاو . كيداحأ نم :نوحراطتب امف

 . ةيلاغلا اهمرثكو ةب رجلا مدا

):( 
 نم لزتت ادلع ةمحلقم-انيف ةئراط اهنآل نذإ ةيناعلا نت اذ

 ؛ ةبورعلا بسن ىف ةقيرع ىبف ؛ ليصالا نم ليخدلا لزنم ةيب رعلا
 اهنأ اينم ىأب اتكلو ميص ناسللا فرع عمتجم عنص نم ىهو

 ناقعأو .. تمد تاجط نيفاحآاو . تعتض تالا

 تاب تناك ثيح « ءاروىل] ةيب رعلا درت ىهفءجوألا غلبت مل ةئسلأ

 نيللا ضفتت كلذك: هو... ةجبللا ةرءاختم . نطل هد

 اهتتيص ىلإ ةيبرعلا لسأ 0 دبجلا كلذ « ريطخلا عاملا ىخراتلا

 تايماعلاوأ , ةيماعلا ءايحتساب انن أكف . ىحصفلا ةغيص « ةيفاصلا ةيقنلا

 ةيلهاجلا ىلإ ىرقبقلا عجرن ٠ داضلاب نيقطانلا دالب ىف ةددعتملا

 اعاج ادعو م ادع امر ًايعش ندع فب ليقتسا : لولا

 محب بلاق ىف اغارفإو اهتيقنتو ةيبرعلا ديحوت هب ىغبن , الوصوم



00 

 نم ةغل سايق ىلع قطانلا نإ » : ددصلا اذه ىف «ىندج ناد لوقو

 000 | ريح هلا ءاجافب ريغ ناك نإ وهم ىطخع ريغ بصم باوعلا تاغل

 . « هيلع سيق ةليبقل هقغل ناكام لكد» : «نأيح وبأ» لوقبو

 نيبو اهني قراوف هيمسنو « ةيماعلا رهاوظ نم هد ىذلا اذهف

 ا 26 هي ردلا نيو ايليا قيرا وف قا ىف نسل + ىحيضفلا

 قراوف اهانيمس اذإ نمو « تاقفاوم اهمسن نأ انيضتقي فاضنإلا

 « نوودتلاو ةباتكلا ةغل نيبو اهننب قرفت اهنأ كلذ ىف ظحان انف

 ىلع ىرج امل الو مش ىفو « ماعلا اهانعم ىف ةيب رعلا نيبو اهنبال

 ”فاجطو تاغ نك انف ل علا هلا

 مدقأ ذنمنسل آلا ىلعأ رئاد ةماعلا هذه رها وظن مر يثكلا ناك دقو

 00 دلو الو ةليرقلا شمالا ثدي رهأ وللا ةذه تساف|ءروصتلا

 11 2. ناغالاو ناتك قا رق نأ كفي رطلا نمو. ةفااوتلا

 امهتجحل « ةيسابعلا ةلودلا ردص ف قيسوملا مام] «ليصوملا مها ربإ» ىلإ

 : امهصن و ؛ «لجكرلا» هانيعم امب هبشأ امهف « مويلا ةيماعلا انتج لثك

 0 ل سل رة أ
 هو 0 2

 ١كم و د لف كيولتلا تا نم



 6 ١ اه -خ

 لا حتف ابهنمو

 . رسكلاب « دنع ىف ةغل اهنإ نولوقي نويوغللاو ء كدذعت

 هد< ايتكلَو «ئحصمااو ةفاملا ةفا اا كل

 ؛ع ويششلاو ةدوجلا تاجر ,.د ىق توافتت تاجطو تاغ ا وكح امه

 2 اولا ىلع 00 1 نيودتلاو ةاتكل 2 كيم 2 م هلك وهو

 + تيد إو ةفايعلا لن

 صين :اصخ ن م أهف أم ادصقتو ةيماعلا | 0 انصصق ول 2

 د كك هآنو ع 3 ' ىحصفلا نع 5 5 0 طباوضو

 :ء.ث كلذ نم اناعأ اهلل ءتزدلا هيسلا نس دحل 2 0007

 ةجمل نم اديس .يماعلا قطبا ىف ةزءاق اكل كشن نأ اكل

 6 ىواللا جاجحلا ل قدصو 4 روصعلا رياوغ 2 اهئايك امل ناك هب رع

 هلو الإ *ىشب ةماعلا ماكتتال داكي د : ماب تلا هباك قال

 2 هل-هج ن 1 هل-هجو » هيلع ند هلع » ىنعمو لصأ

 2 ةيماعلا 5 00 اويل 1 0 0 نيدلا ىلع ليبس 0

 ىأرلا نإ 1 برع تاج ن 5 قانا كاس اودادأ ولا

 ,ساءقلال بش ١ يش !راكابنأو ة ها 00 م لالا فالت_+اقىوغللا



 تك ١ 0

 1 د 1 علا ارق اعد ان

 0111 نصودخش احل ريطقوف. .. سان”ىزف نجلا مب رن

 هادف ق2 الاب عاقل دك علاو

 رقو ايالبلا ع و ةرأدب هت أمح نم "ئاوال زيخ توومللو

 0 0 ةمابلا نب فوركلا رح ىق قداخلا: هجوأ نمو

 6-1 هس وهو مدع 1 : لوقنف ةعراضملا فورد 0

 ”ىرق هبو « تاجبللا قف ىسك._>حملا نم وهو . رفاسن اولاعتو

 نيد دب كامإ يلد هلق

 فو ءديو ؛ّخَأو ؛بأ :تاءلكىف ريخآلا فرلا ديدشت اهنمو

 ( لالا هيل اودروأو ةغللا ءايلع ةتنثأ اعله لكو : ىهو : وهز

 ال دك و: كي ىنيسأ : انلاوق لم“ 0 : سف ايمو

 ]ا وسم « ىنرعلا مالكلا 52 كل لالا كامل اق لتقف ىف دورخجلا

 ل ىلإ

 ؛« ليسعسو ؛ ديعب : تايلك وحن نم لوآلا ةقفررللا ودك او

 نوكت أ هوديق ثلا هاحييأا اح دقو . ريسعثو ”دادو



 #/ا١ 2-3

 ل ا نادحما ىف راولا ىلع ءايلا راثإ اتم

 42 -_ -_- ه2 ( ا ل

 5 ويف : ءره الدب 2 تن تعدو تساشحاو

 ةديصق «كلام نبا» مظن دقو « ت بك 22و اتاوع دو ل 07 2

 هب قطني اف , ءاوسلا ىلع ءايلاو واولاب !متامال ءىحت ىتلا لاعفألا ىف

 . .عومسم ىرغ ةماعلا

 ع و« هللا. - :ل وفن: : ةلذلخلا مسا ىف دملا كرت اهنمو

 : برعلانع كلذ عامس نويوغللا لجن . ةمالسلا ىلع هللا دمحو . هللا

 : رعاشلا لوق اودشنأو

 هلل 0 2 ماج ناسا لاما

 :” ايل رقد 527 عت اعل ذل وق ىف ماللا مض |هنمو

 ”ىرق ماللا مغبو « برعلا نع كلذ ىكح دقو « رفاسن ىلاعت

 او تس ةلكاولا ارتاه تاكرا رع نال

 ءاشا لوق يور ه7

 ىلاعت مومهلا كمساقأ ىلاعت

 « ىلع » ىف ءايلاو ماللاو « « نم » ىف نونأأ فذح انهنمو

 ناو َ عرسال ع هتيعاو 5 عراشلا 6 هترتشأ 8 لوقتف



 هب رسف دقف « ةيب رعلا ف دل كلذ سلو ٠ اا لا و

 .ةينكتلاال ري ركتلا دوصقملا ذإ « نيت ردك رصبلا عجراف :ىلاعتهلوق

 ا لكلا ني ةفاضلاو ةيوحقلا ف راوقلا نمو

 00000 ف سار لوقت اك. ةانا ايلي وح ذأ اليتتو ةرهطا

 ( عئاب : ىف عيابو «ء شب .: ىف ريبو.. لانا ف لكاو

 "10 215 راوج ةاحتلا لقت دقو , تاضوت :. ىف تيضاوتو

 هل ل1 كة وسلا هدو ع

 00000 ال ]وقف : ةرقع اف رطخملا تلاألا هيلق اهنمو

 « مع »نع كَ اك وهو

 نالف لآ : لوقن 5 : « ةزمم , له » ىف ءالا لادبإ اهنمو

 ةعومسم ةغل وهو . له : ديرن ؟ رضح

 رددلا تلبس ::لوقنا ك ءءاي تكضملا فرخلا لادبإ اهنمو

 7 وا لدلا عدس  تددع»: لف: قرولا تيادعو: « تطضق : ف

 : 801 ا اا رك و 5 كل

 كير 4 201 وق لد ىف ءاتلا ىف ءادلأ ماغدإ اهنمو

 ام ند كم رعلا قع عمس ام كلذ نأ «هد.س ناو لقن دقو : هتثدح ٠ - ع 1 4 د / _

 يحجي
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 درو دقو ؛عوهس» كلذو ؛ هيآسإ سثاو ةضكل كنا الل

 ... .هيتعحار”ول :ةأرمإ ةطاخ قدر تا

 : لوقتف « اهدحو ةيملعلاب فرصلا عضم كلذك هبا لضتو

 7 هاك نيف ركلا ةزاج دقو « هسانعتنازو « رضح 2-

 : فرعا قع هدورو نم مثدنع ّحص امل

 روصلا ند ةدحاو ةروص ىلع مسالا ءاقأ كلذك 4ب لصتتو

 « فيوس_ىنب هذه : لوقتف « مالكلا تاماقم فلتخم ىف ةيبارعإلا

 امم وللعو « ةباكملا ىلع كلذ لثم ةاحنلا لمح دقو : لعونأ تيقلو

 : تول ءااج تعد : لات هر

 نالجر : لدم ف ,عمجأ ىرجي نينثالا ءارجإ كلدكت هب لصتو

 هنأ « صاق يا نع صدوو ) ةبب رعلا 0 نه وهو 5 وا

 تنل : هل لاقف ؛ ناورم نب كلملا ديع سلجي ىف ةرابعلا هذه قطن

 ناذه : هللا لوق عم نينهؤملا ريمأ اب نملأ مل: لاقف « ىدبعسشاب

 دراوام:هتلثمأ نمور ودللا رز تانك مهيد ىف اومصتخ | نامصخ

 : كا سا ضو 2 ا ةوزغ ثيدح ف“

 نينو هترطعا»: ل مك عما ةدارإ و نيدثالا قالادإ هب هيبشو



 ا

 «لصولا ىف عراضملا لعفلا رخآ ناكسإ بارعإلاب لصتني امو

 ا دلع و ا رقلا نع يح وهو. ىعم راسل نحأ : لوقتف

 دي[ ل م نانا تاء

 د0 قا ءاسالا 12 نوكسااب فوقولا كلذك هي: لصتيو

 مط ا تاوش فيضو ناك تلكأ - لكك فضالا

 . « ةعسر » ةليبق ىلإ كلذ

 . مزاج وأ المأو» ريخلو عفرلا نون فذح كلذك هي لطتو

 مالكلا حاسصف ىف زئاج وهو « قحلا اوت مت 5

 . ةرورض كانه نكت مل ولو

 *لوقن م « ءايلا تابثاب صوقنملا ىلع ةىرتولاكاذك هيالضتو

 هلوق“ىرقدبو« هزاوج ”ىكح دقو ؛ ىلاستبتللاو:ىهر الن" ايندلا

 .ىلاونم هللا نودزم.كلامو : ىلاعت هلرنر ىد اه موق لكاو : ىلادت

 ؛ مكيلع مال : انلوق لثم ىف نيونتلا فذح كلذك هب لصتيو

 وراك ليللااالو : كلاعت هلوق نك ئزئام ةلعو : تذعلا نع 5+ وهو

 ” لايتسالا ة ركع ذحلا اذه ف ناوحا للعو .: نابل

 + ءابر اشنتى تح « ةبطاخخلا ءاتىف ةرسكلاع ابثإ كلذك هب لصتيو



 ا 19

 : ناعلا عئاور رثانلاو رعاششلا "بص ا

 ثيدحلا ىف ىم دنت مايأألا لع ترقب ةفااختملا تاجبللا نأ ديب

 تلقتتا 5 8 آهاذم اهولهأ تعد [كف أ. سادلا نإ جرادلا

 اما نب  هأوفآلا ىلع اهراث آ لمحت مهعم

 تاكشت دقو ,. اذه سانلا موب ىف اذيلإ توتنا ىّتح , رصع ىلإ رصع

 . ةيماع ةذل :ةوعدن اهنم لكش لك « داضلا نيقطانلا دالب ىف الاكشأل

 « قورفو تازبم ىحصفلا نيبو ةددعتملا تايماعلا هذه نيب

 نأ لغ ىزداعر انسلو لهل ناس الاكرف ا 0

 تابمألا لع اهنم رصتقنلف ؛ قورفلاو تازيمملا هتاه لك انه رعت

 هلع ا هال ا 0 ٠ حامو تئاط لإ 7

2 
 اف + بانعإلا بف ملط صضمل تاس

 كر ةرويوتللا ىجيدقو ناسك فال[ تر ا

 هودجوام ل يلعت ىف.ىش بفاذم ةاحنلا تعدو 6 مهم نعبارعدا

 لغو ةنإ وأ , كفيف هن[! ولان رس رع

 : ةهبدملقت كانا نمت 2 راي ل || يف
6 



- 

0 
 نيكسمتسملاوةيماعلا ةعيشنيب الا رودب عارصلا اذه عدنلف

 عاذتلا روح تناكىتلا ةغللا هذه هيك ىف رظننلو « ىحصفلاب

 . عارضلاو

 0 اننا كوفلا امون ةةتوج ريغ ةيفل ءازاب انآ

 كيف ا
5-0 

 5 اذ ىحصفلا نم سدقأ ةيمأعلا هذه
 ا
 هب ورعلا ىلإ اهنم قرع ا

 ايأب لوقت نأ ةماعلا 0 اذل كطحتأ ىلا روم هو اسم

 . ءارم الو ةيب رعلا بتكن
 لولا ها رالا هراصعلا ىف ةيمادلاب كات ضئاصخ تدئاع دقل

 اد 1 عرج ٠ رئاثللاو لئابقلا فاتح تامل تتناك دل
 ءاتلا عزانت راوطأ اهب ترسو : ءاقترالاو ءوشنلا

 تاسبالدو لماوع نم نوعبو مايإألا نم رفدارت ىلعو

 ! ا تو ةويقكو عمت :ةيلاعملا تاج لاروع لأ

 ةروصو « ةراتذ ةذيص باقلا اذه نأكف ىحصفلا : هانيمس ىذلا

 ؛ نآرقلا لزن هب , ةذللا صئاصخ نم ةواقثلا للع ىوطني « ةاكرم



 د

 قو ؛ فرصااو وحتلا دعا وق ىف ءاوسا, تدلا نم اديزم قدير

 ةماعلا نأ ءال وه تسحو .عالمإلا طئارق قو : هللا ركادخ

 نيناوقلا نم ءىث ىلإ رقتفت ل : نيودتو ةباتك ةغل تاذختا اذإ

 ايرتك ل اننأ قحلا نكلو ,:ىحصقلا ف رهام لثم لع طنا 2

 لصوت نأو « طبضلا لك اهب قطنلا طبضن نأ انيلع امازل ناكل ةيماعلا

 نه اهبفام صاختسن ىتح , ليصأت قدأ مالكلا فيرصت ىف اطوصأ

 .نيدعنو : فورالاب اعمر ليبس دب 3 :دويقو طباوضو دعاأوق

 وحن نم جرخت كلذبو « لصولا عضاومو لصفلا عطاقم اه مك

 ليدي ىلإ اهثالمإ قثارطو اتاك صئاصخو امرصو ىحصفلا

 تايلك صئاصخو فيرصت نم.اهيف نوكي امو ةيماعلا وح نم

 : ءالمإ قئارطو

 يع نم ان ىطت اننأ اباضأتو ةماير ب ني ا

 ةلخجاىف ىهو ؛ ةيبنجأألا تاذللا نإف ءسرد نود اهل وازنو « نيقلت

 « يلعتلا دهاعم ىف اه ده ايسرادك. انمي دح و. نان 0

 اهل ايمان. نيودتلاو تيرتعتلاو قطتلا ىف اهدذل ترا

 8 لاوسجللا ُى ا ىلع 57 1 فأر ل غيزلا نم
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 - باوصلا نم قاطن ىلإ اهدرتو ابكت طباوض اهل تدعضو الو

 ةيثالمإ نم تابقع كلذ عم هل تادصت اهتباتك باع نمو

 .آريسع . ةولج ملاعمو « ركرحم ماظن ىلإ اهيف عجري ال ةقادا

 ! يسع ليغ وز اهرمأ قا

 .نع اهدصيو ؛ فلختلاب ةيماعلا هذه مصب اة

  لماشلا اهررظمو « ةيمآلا ”ةنب رق ةيماعلا نأ كلذ « ىحصفلا ةبلاذم

 -ةيمادأا ىلإ ةوعدلاف . نيملا هناسلو « ميلعتلا ةجرادم ىحصفلا نأو

 007 !! عاملا روكت نمد حتاوج مدعي ام ىفانت

 ةفاقثلا طسبو ؛ ىركفلا ربونتلا ةعاشإو . ةفرعملا ميمعتب

 -:ةسفئنلا وعاشملا كلت عواطت واطت ىحصفلا ديوست ىلإ ةوعدلاو . ىدم

 د م عاجحلا قرا ئبطاا عقادلا ىرا 2 يا

 « ةيعاججالا عئابطلاب "فختستو « ةماعلا ةيسفنلا ةعزنلا نع ىضاغتت

 . حيرلا عم ةبهاذ ةوعد « ةعفادلا

 نأ كلت مهتوعد ىلع مهئعب, اهف نوركذي ةيماعلا ىلإ ةاعدلاو

 هيكل ال كلم قر سكو سرداب اهتسراو املهأ ىاعي ىدحصفلا

 1 11 تاكيكت الاوز ندرفلا اذه ىف لادن ملعتملا 9



 ا

 تدق م االذو «لحاوعلم ردقب ةمرس كلم نركم نأ ةرصانللا

 نسال قلل 8 امالقلا مصخلا اذه

 ءرسي ىف ىحصفلاا حارطا ىلإ اونئمطيل نوبتاكلا ناكامو

 اهتنس و « ةطوبضم اهدعاوق . ةمكحم ةادأ مهيدبأ نيب اهتودحي مو

 ٍلعلا بورض ىف ضيرعلا اهثاريم اهو , ماوقتم اهقطنو ء ةضاو.

 ريحتلاو ريكفتلا حام قف ةنكملا اتلاخأو عيرشتلاو ه7

 مدلا نم جئاشو اهننب « ةددعتم ممأ ةغل كلذ دعب ىهو « ماهةالاو

 أهنم لعجت داكت ةيعاتجالا ةاحلا ىف هب اقم 0 خيراتلاو ندلاو

 . ماتنلاو محالت |مئازجأ نيب «ةدحاو ةيموت
 ةناتك هغل ةماعلا ذاختا ىلإ :[ويجتشل نوتاكلا ناكانو

 سلو ؛ توافتت وأ نيابقت تاجهن نيب ةيماعلا هذه نم مو : نيودتو.

 هنكلو :ةدعام دال: نى ةدوطلا ممألا ىلع رصتقي, اهتوافتو م

 ةروصقم اهتلمج ىف ىهو . عقصو عقض' نيب ةدحاولا ةمآلاف نوكع

 بلاطم نم اهريغ سرامت ل « ماعلا اهلا ىف ةيمويلا تاجاحلا ءادأ لع

 , نمزلا عم اهمدقتو اهقر ىف ةيعامجالاو ةيبدآلاو ةيلعلا ةايحلا

 « ىضوفلا نم اهنوصتو ةمالسلا اهبلع ظف دعاوق اط ستردن“ مو
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 نلُش قاف ولتخا ٠ رد هعللا او اضقا نمد ىف قب نخ نفلتخ :

 ياطخلاو ةيفاشملا ةخل ىنعأ , ”ىاعلا ناسالا

 "0 |[ و راضنأ :رخاملا نوفا 1 نه علطم ذنم « ةيماعلل ناك
 6 ره ت#آ 20 1

 ىلاغي نم موقلا نش ل نوكلت ناب اءدانم 6 0 فاهمو 6 0 /

 ةماعلا تناك ول نأ ىتمت, نم موقلا نمو « نيودتلاو ةباتكلا

 .ةادأ حبصتف ددؤسلا لك ىحصفلا دوست ىتح « هلتقيل الجر

 . قوسلاو تيبلا ىف جرادلا ثيدحلا

 نإق « ًاعمج اهئايصخو اهراصنأ نيب ةيماعلا هذه تراح ِدَقلو

 .تاذنع نومجرتيو مراكفأ نوبتكي ىحدصفلا ىلع امنو رهاظي نيذلا

 : هركلا دشأ ةيماعلا نوهركي نيذلا نإو « ىحصفلاب مهسفنأ

 ىف جرادلا مهئيدح ام نولدابتي ٠ ملت هابل

 . عيرذلا لتقلا لع ماآتلاو ةيهاركلا

 . رخأتت الو مدقتت ال « اهناكم ىف ةيماعلا تدبا كلذكو

 -كلقي تناب ىه الف . . . مصخ اهنم لَك ملو ءرصان اه دفي مل
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 ب مة

 ب «  ةطقنلا ١ ةيلك ىنعم - «ةردقلا »و « ةلا ١ نه نوقرفع

 تحمس و عةأرأأ كقوحسع ٠ نم 2 ءراوشلا د

 : ىطوق ىعم - « يبلغ نالف د : ةماعلا لوق ىعم - ءاماوض

 مطوق ىنعم - « ناقح لجرو : مطوق ىنعم ثنو تنقل نود

 . ءفك انم لجر» : م طلق: عم ب « سمخدم د : حابصملا فصو ىف

 نوكي ام جوحأ 0 ىاورلا وأ ىدصقلا بتاكلا 6)

  راوخلا قاسم فو . ريوصتلاو فصولا ىف ةماعلا تانلك ىلإ:

 لجر راو> جذوممب - ةيبعشاا تاءلكلل ةصاخلا ةيريثأتلا ةلالدلا

 املك جذاهلا هذه  ءاسنلا 2 ثيدح نم جذاممب 31

 . ةحرصف هب رع ةيماعلا ىف الغلق ىلع.

 نع هوان نأ بي موهوم راتس ىحصفلاو ةيماعلا نيب (؟0)

  ةيماعلا تايلكلل هيعارصم ىلع بابلا حتف بجي - ىرويعلا

 ١. ىحصفلا ...ةيماعلا : اهمسنلف - اهملع تنج ةيماعلاب اتءمسقت
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 مال د ءالملا 2 قوز ةيلك ىلإ ةققوشدملا» ةللك نع

 ةحييصف تاك - « نطبلا قش ه ةيلك ىلإ « نطبلا حتف » ةملك نع

 لالا  ةمايا هنا لع اهدوروا اهريغ لمعتساو اك 2

 « بجو » و « بيط ه لثم مدقلا بدآلا بتك ىف اهيلع رثعن ةيماع

 تاهل ف قيعسلا اهنع رفش#ةيماع تاريخ  ءلقخ سلختو

 12027 فلام لاب :.فلخاو م اله هو ء ليشلا مف » : لم

 هك تقر ة ماعلا تاكل

 - ةديدج تالولدم تبرشأ ةيبرع تاملك ةيماعلا ىف ( و )

 ىعاودلا قفو اهيف اوفرصتف سانلا عم تشاع تادكلا هذه

 ا هج هركو ةريخ ةديز تاءلكلا هذه 2 تاجاملاو

 0 ع 2 ا يرسل اهو ف ايلا ةمالا قوذل نيطقت اتايلكلا

 هاك تاني لتقل نحت ل ا هتاتغإل ىردلا نابلاب تابلكلا هزه

 ا داك تلت كرذ ىأب : الات ةدوعوملا تاءلكلا هذه ةماعلا

 29 اذالف .تادلكلا ق ءديلوتلا » ئمسي ام نيتاكلا نم ةنللا

 - ىوقأو لدأ ةيماعلا ةءلكلا تناك ابر  جرادلا ناسللا نم هلثم
 . ىحصفلا ىف اه لباقم ال ةيماعلا ةءلكلا تناك اعر

 )٠١( «باذ» و ءحاس » و ء شاب » نيب نوق رغب ةماعلا -
 ا « صرصب و « صح : »١و « صي » نيا نوقرم ةماعلا

 77”يبيلا



 ةثددل

 ةايحلل رودملا بيدآلا  قاوذألاو حتارقلا تارمشب ظافلألا

 ماذتلا نيبو ةيويحلاو ةقدلا نيب ةمءالملاب قشي ىذلا وه ةيعاتجالا

  لاذتبالا ةرعم نم ًافوخ ةيماعلا تاءلكلا ىلع ةمماؤم  حيصفلا

 - ةجرادلا ةغللا:ةبناشم نع ًامفرتةدرشملا تايلكلا هن ا

 ةيلكتلا يشع اهتفيظو ىذا ىم ةلدجم نوكس ال ةيماقلا

 . بسن ةيبرعلا نيبو اهنيب نوكي نأ ةيماعلا
 اهانعم قحل امإو ةفرحم امإو ةحيحص امإ ةيماعلا ةيلكلا (1)

 3 ةلجرط وأ ةليخد' تابكت نم ةيفادلا اخ ال

 اربأ" اوناك روي وخلا ك ىدتفأ نيطعيو نافل كا

 همحعم ف تدك صم ليا ىوعل - ناتكلا ه ةشابلا ا

 نوعديو' ةيماعلا تاءلكلا نوسردي نواب - هير كلل

 . ىدص الب ىدس بهذت مهتوعد نكلو اهلإ
 لا نم مسي ١ ةيماعلا تالكلا ىف ثحبلا ناديم (7)

 مت تاماك - فيرحت الو فيرحتلا نوموتي نوثحابلا

 ةماعلا تانلكلا لوصأ: ىاعحبلا كل كارا ةنها هو تعا

 . ابليلعت ىف أطخلاو الع ىنجتلا ةيشخ ةاناعمو ةطاحإو ةقد ىضتقي

 ليفت عيذم - نسصفلاَو ةيماعلا نيب دعا ضاق 0.0
 لدعت نيوعلا ةرازو  «ةاقسلا» ةبلك ىلإ « نيئاقسلا » ةءيلك نع
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 ىف ةنا دنع » نيعحتف  ةاحنلا هزاجأ ديدجو ديعب وحن نم لوألا

 لكل برعاات اجهل ىف ىحن ةيماغلا صئاصخ نم ريثك - اهرسك

 ب تل[ تاجش لإ داتسالا زا وجت هب نع ةجشزم داس ةماع ةدعاق

 «ىنج نبا ١ ىأر : اهلع ساقي تاجبللا لك - مالكلا ىف

 0 0 ريد ةماعلاو ةب رعلا نيب ام" 2« ناح ونأ هو
 هناللا ةاحح ق هميدق ةيماءعلا رهاوظ- «قراوف »ال « تاةفاوم د

 ثا نع كاع ردا ةغلب نا مش لص والل ١ ناتي” :ةيرعلا

 ةيماعلاب نوملكتي اوناك ن.دلوملا نأ تش

 ف رع عمتج |, عنص ةيماعلا - يب رعلابسذ ىف هقب رعةيماعلا ( ؛ (

 دا در ةماعلا  تاقعأو ريفاخأ و نيدتانت ابنأ ةماعلا نك ءانأتا اه

 اهتغيص ىلإ ةيب رعلا لسأ ىذلا ى خراتلا دهجلا ضقنت ةيماعلا  ءارو ىلإ

 تاراضح نع تربعو ًاروطت توسدك ىحصفلا هذه - ىحصفلا

 لع ١١ هاعتسالا نكت ةيماعلا> ىزكف تارت او تاغل تدخوو

 نيب ىبرقلا ديك أت - نيودتو ةباتك ةذل نوكت ىّتح ىحصفلا عبوات
 . ةباتكلا ةجلاعم ىف ةقثلاو ةنينأمطلا انبي ىحصفلاو ةيماعاا

 ظافلالا  فرصو وحن دعاوق اهلك تسيل ةيماعلا (ه)

 ةقدلا نم اهف ةيح ةريخذ ظافل آلا هذه  ةيماعلا ىف ام مأ ةيريبعتلا

 ده حيف ةمآلا - ةقكملا تادكلا "زون, دقام ةرازرحلاو



 ل ؤ.ه8 ا

 ءامسالا ىلع نوكسلاب فوقولا - برعلا دنع يح ع راضملا لعفلا

 -زئاج عفرلا نو: فذح س «ةعيبر» ةليبقىلإ بوسنمبصناا ةلاحفف

 ةرثكل نيونتلا فذح حابم ءايلا تابثإب صوقن. ا ىلع فوقولا

 _ هير رسأبال ةطاخعا ءات وق ةريكفلا عابشإ  عاومسم لا عتسال

 ىلع مسالا ءاقبإ  ةفوكلا ةاحن هزي< اهدحو ةيمللاب فرصلا عنم

 ىرحب نينثالا ءارجإ  ةباكحلا ىلع لوم ةدحاو ةيبأرعإ ةروص

 أ هي رقت عمجا ةدارإو نينثالا قالطإ - ةيب رعلا نئس نم عمجلا

 نع لوقتم هاننايلي وح وأ ايليت وأ ةروطا ى دع 2 هدا

 - « مك ةليبق نع وبام ةوم ةفراهتملا فلألا كلف 2 تاجيل

 فرحلا لادبإ - برعلا نع عومسم ةزمم « له » ىف ءاطأ كاذيإ

 «هتدح » لثم ىف ءاتلا ىف ءاثلا ماغدإ - برعلا نع ىكح ءاب فعضملا

 توشعو توق لثم ىف ؤاولا لع ءابلا ناثإ بهلغ سد

 ماللا مض برعلا نع دراو ةلالجلا مس قالا ك0 ا

 ءملاعت » انلوق ىف اهرمكو « تاءارقلا ىف دراو ءاولاعت » انلوق ىف

 ىف ءايلاو ماللاو « نع »و « نم » ىف نونأأف ذح - رعشلا ىف دراو
 - تاجبللا نم ةعراضأا فورح رسك  ةبرعش ةلثمأ هل« لعد

  عومسملانماهوحنو ديو ؛ خأو « بأ : ىف ريخآلا فرحلا ديدشت

 فرحلا ريك - «ةعاضق ه نعلوقنم رجلا مال رسكو رجلا ءاب حتف



 ثحبلا ماعم

 نروبتكي ةيماعلا راصنأ - موصخو راصنأ ةيماعلل )١(

 اهراصتنالا اهدفيم ةيماعلا اه.نوملكتي ةيماعلام وصخ  ىحصفلاب

 ىحصفلا - اهثارتب ةينغ ةمكح ةادأ ىحصفلا  ابيلع ”ىعنلا اهرضيرلو

 ءادأ لع ةروصقمةيماعلا  ةددعتم تاج هب ةماعلا | نيب ةلص

 ةماعلا مظنلاو طباوضلا ىف ةرصاق ةيماعلا  ةيمويلا تاجاحلا

 ةغل تذخا ول ليصأتو ديعقت ىلإ ةرقتفم ةيماعلا ةمالا ةنيرق

 - تريك ول اهتسارد نم قعب ال ةنفاعلاب لكتلا - نودتو ةباتك

 .اهمظنو اهدعاوق سردت آعم ثيدحو ةباتك تاغل ىه ىتلا تاغللا

 نيب عارصلا ىف ثحبلا نر .رم ىلوأ ةيماعلا هنك ةفرعم (؟)

 تاجهل تناك  ىحصفلا نم مدقأ ةيماعلا  اهموصخو اهراصنأ

 5 اجلا فلل راتخلا للاقلا نم ىدضفلا تر ئاشعلاو لئاقلا

 |هنم لكش لك تاجرللا لاكشأ  سانلا ةنسلأ لعل قنتت تيقب تاجبللا

  اهرادقأو احلزانمتوافتت ىحصفلاو ةيماعلانيب قو رفلا  ةيماعةغل ىعدد

 -بارعإلا كرت« ميد ةليبق با رعإلاةرهاظقراوفلامأ ( )

 رخآ ناكيإ 7 برعم ريغ دهأوتثلأ نم درورام نوالعب ةاحفلا
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 : ةراهشأا (04)

 .صاخ مساب ىمسيو « ةيصخشلا ةقالحلا ةادأ رم ءرج)

 قالحلا اهذختي ىلا ةريبكلا ىسوملا نيبو هنيب ةقرفتلا

 ( فرتح لا

 : ريدرجلا (هو)
 يو هلاح

 2 ىرامكلا 555

 (تارابسا تورث ىدحإ هليستا ر لكما

 : توا كإللا 6

 . مالظإلا : ل ميتسعستلا



 ا ٠١ه - لا

 ١ ( 6رئا وس :

 ٠ ةدتص) قا نأ ل1 د راد كسر

 ردعصم اهرادعاب امإو َ 5-5 اهراتعاب اما 3 ريغصتلا

 ماظن وأ « تايارجلا ماظن وأ « تاقاطبلا ماظن (ه4)

 م َ

( 5205-0 
 ةئيعم ريداقع اهريغو ةش وعلا داوملا ميزوت)

 تان روتدلا (هه)

 وأ ا ةموب 6 ةنرود ديعأ وم َْى را ىلا تاعويطملا)

 تاالجمنلاو فيصلا ىو 2 ةءاوح 0 هن روش وأ هع

 مين ونا كرش (ه5) :

 لاق ةيرغلا ةؤلتسلا نطير فو . يه :

  5 00أه ولماح مى ريغ 1 فام ل ) 4

 مجرما (هال) :

 مام ه٠

 ة..سم لأ
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 : ىبرملا دالمرم (؛5)

 ةسور.ىلا

 1م ع6 : تيان (407)

 قاّرو : اهحاصو « ةقاّرو

 آر 621 : ىريربل (؛8)

 اك كك حاصوا هنكف

 :ناحلا لق (44)

 ذنم  ةادآلا هذمل  فصان ىف لمعتسا ) داما

 ( ةدادملا مالقالا : ةدلك ةنس نيسمخ

 الا )6(

 سايقلا طيرش

 : روباطلا (01)
 تراكشتللا ف فعلا نشملا كمستما ) ناطقا

 ظ (ةيركسا
 5 عع رمال(

 ( ةيرصملا ةيلخادلا ةرازو هتامعتسا ) رتاس



 ا !ىنا

 : ريصعتلا (مو)

 « ةرمضاحلا ةئيدحلا ةلاحلل ةمئالم ةيرصع ءايشألا لدمج )

 « ( كيسالكلا ) ىعابتالا عونلا نه ةياور ريصعت لثم

 . ( رضاحلا رصعلا تايضتقم قدفو اهدادعإو

 :: لوك مورا )2(

 ىنايسلا كلو لا

 : توحندرلا 40

 مسا رملا ةلحأ

 : نكومسلا (40)

 ةرومّسلا ةلح

 2101 :وشلا (0)

 ( ةرايسلا ةلجعل ىجراخلا راطإلا) : [راطإلا]

 : رياربدشلا (4:4)

 ( ةرايسلا ةلجعا ىخادلا راطإلا ) : [ةبوبنألا]

 : كرما ىلج (4ه)
 هيلا

- 



 د مهام

 : بتونوملا ("0)

 . هيف رح ياسا قوما كيذا

 افق خخ ةفاضصم -. قرخا فصلا < ىأ

 : بيدونيللا (")

 - هي راس هكياش  ىرطسلا كبسلا

 - هب رطس ةهاتمرم - ى رظنلا فعلا < ول

 + ةيلسدلا (عم)

 ب مم لدت أم لكو انمتتو نيتاسبلا ةعارز ميلعت

 : ريسصملا مد(

 ء ةدتجأ ةياور ريصمت لثم  ةيرصملا ةغبصلاب ءايشأألا غبص)

 8 ( هسا © رك رضع وأ

 :. سن وكلا (0)

 ”00 0 : لإ هين فس وت ءاشألا لعجا)

 د ةزدا وسلا م

 (ناديوسلا لإ ةيسلا( ةنادؤس ءابشالا:لعج )



 0 ١هأ تكلس

 ةيقيس وم ةمحدام

 و ديلا م(

 ضمد

 ن2

 2 ىنوريححرلا 5(

 ( رحآلا نوللاو

 5 ( هايملا قفارل ) نوفيسلا 0

 ١ د'رطَتلا قوددص ٌ

 : كينجوتوف ()

 ةيريوصت ةهاجو وذ

 - 6 ولاك م(

 : تاضورعملا رتفد



 : محيشلا 600

 دادعإلاو ميظنتلاب لصتي امو محّشفلاب ةرايسلا ديوزت

 : هيسرجلا (19)

 لا

 :- نوب زيفاتسف اخس 6

 رماعلا راطنملا بفأع ةرئاعلا خللا

 01 نيس ركل 1(

 ”ىرمكلا لاضتالا

 : شما )0(

 هدكلا وا ؛ ةيمزمزلا وأ كلرابا وأ  ةلزاع دجاج

 : شالب وكبللا (50)

 ف دما

 5115106115 : سنيسسلا (؟4)

 ( عقوتلاو هابقنالا ريثت ةيئانيس فقاوم ) رثتوّدتلا

 : 8 سوما قو دان ريسلا"(؟0)

 ةماعلا
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 . :ولابلا (9)
 ( نيرمضاخلا عمج اهف كرتشي ةصقار ةلؤح ) ج زئافلا

 : هيلابلا )١0(

 ( نينانفلا نم هقوج هيدؤت ) ةىرنءرلا صقرلا
 : انيريلالا (1)

 لواألا ةصقارلا

 :. نوست لكلا ()
 ةيلخادلا ةرازو ىف رورملا ملق اهلمعتسا ) هيينّتتلا ةلآ

 ( ةيرصملا

 : طلرلا روباو )1٠5(

 ةحلصم اهتفو « لاغشاألا ةرازو اهتلمعتسا ) سا رمل

 ( « تاسارا ةحلصم » : ىمست

 : لدنصلا (15)

 , ميدق نم ةبرعم ةملكلاو « ةيذحألا نم عون ) ةلدْمّصلا

 000 مجعم ىف تدروو

 : تادتكملا (10)

 تاداكلا
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 : ىلع لويسموف (6)

 ىلا صدقا هل

 هوس و

 ةيبط ةئءيه

 : داةساوتوأ )0(

ارايسلا قيرط
 ت

 م 00
00 

 ةف و7

0 500
 : 

 مور عنك

 هر ولع ديحلا
 ١

 :رتيج (48)

 ءاذ+لا ءاطغ . نارلا . ةانملا

 : : لبايمربمأ (؟)

 رطم فطعم . قأو فاهعم . د5

رولالا (10)
 ة

 داط_ةملا



 0 عار

 1 يره تدل رلذم

 اهنم ةماعلا ةايحلا تاملك رم ةفئاط تمّدق ؛ فاس امفو

 هتحرتقا ام اهنمو « تاعلاطملاو تاءارقلا ضعب ىف هتطكقلت ام

 . بتكأ امف هلاعتسا ىلإ ةجاحلا ىل تضرعو

 ءرخ أ تاعومج اهّعبتأ نأ وجرأ «”ىرخأ ةعومج مدقأ اذنأهو

 ”تدرأ الو « ىلبق ”سانلا ابعضو ىتلا تاهككلا مرتلأ نأ اهب ديرا امو
 ىنبأ انأ امنإو . ةحرتقم تانك نم اهيف ىل ام سانلا مزلأ نأ

 بيرقتو ؛ ثحبلا ةجرادم ىلع امضرعو ٠ ناظن الا تح ام

 - ناعارلا نم اهل اذم

 مضخ ىف هب قلن نأ انيلع , ديدج دولوم « ىح نئاك ظفللاو

 . دوجولا اذه ىف هتب رج كواز ىل «ةايحلا

 هع م

 ١4 - ةماعلا ةايحلا ةغل ىف ةديدج ديلاوم كاهو :

 ل1115 عا" : ىرسرينلا )0١(

 ةاضلكا هر

 5 ع1 ع ريما 6)

 تابنلا تدب



 ١45ل

 - ةانلا تاجاح نع ريعتلل اهتعاش] ىو ٠ ىحصفلا تايكلا

 هذه ىلإ عّدستي نأ « هبجاو نم لب « عمجملا قح نم نإو ظ

 امل نوكت نأو « ةيبرعلا ةمآلا بتاوج ىف دّدرتت ىتلا تافاتسملا

 نوهتكفتي نم ىلإ الاب قلي ال . ههاجتاو هيْعس ىف اهؤادصأ

 لج جرظن ةيرطم ال ىلا نوهاللا م كئلوأف , زدغلاب

 ريتك لو لظا قر عدلا نم أ يدل كتل راو + ركشتو

 رهاوظلا ىراحي الأ « هبجاو نم لب ء عمجملا قح نم نإ
 قسم اك قخت نأ ثيلتال مث ءءاملا بابح ودبي كو دبت ىتلا ةيحطسلا

 ًاعورن* ىبرعلا عمتجملا ممص ىف دجاوأ هنإو . ءاملا ةبابح

 ارك نم هرمنت ىلا ةراصملا ناسل ةيرعلا نوكي نأ لإ الصأ

 ا لك كرا هج لك يح ب نأ لإ ويس رهف .٠ باج

 . نيبم برع ظفاب هجلاخي
0 

 هتمحت عقب ام نيودت ىلع ا تنك دقو -

 دجو « ددج ظافلأ نم تالجناو فحصلا ىف قاعلاطم ءانثأ ىزطظان

 ءادآل اهغكيص عضو ىف اودهتجاف « اهلإ ةجاح نوفلؤملا



0-0 

 ريخلا نم ناكامبرو ... ءافلا حتفو نيغلا نوكسب « ةلفخ# مهدأل

 ٠ ءافلا نوكسو نيغلا مب لفدعلا لإ هنن يلع: ناك نأ

 :هتأش فورعملا وأ هحاتع تسلا سلا ره 0

 ردص .ىف قف حاصفإلا حور ىف بير ادي مل - 9<

 ةملكلا ءابإو ةيب رعلا ةملكلا راثيإ ىلع هزفح اقوفخ ىنرعلا عمت

 , سرادْلا دهاعم ىف ءاملعلا ىلع ًاروصقم اذه سدلو . ةيدنجأْلا

 تع وكي ماع لفات وه اعإو ؛ كحلا الاغا نينا

 ةماعلا ةانكنا قفار فاو, ةعاتتفلاو ةراصقا ع ف

 منيب ريبعتلا ىف قوذلا "ومسو « ةبلاغ مهلع ةيبرعلا ةخليتملاف

 . ىللج حضا 3

 ىتا ام نيبكفتملا تازمغ نم قل دق ىوغللا انعمج ناك اذإو

 روبممجلل مدعي نأ هدبع لوأ ىف بغر نيح « قح ريخب وأ ع

 ةارحلا نوش نع ريبعتلل « ةليخدلا تاملكلا ماقم موقت ةحيصف تاملك

 كراشي مويلا روهمجا نإف  سانلا نيب ةرئادلا بابسألاو ء ةماعلا

 عضو ّق 4ق.سإ هنإ لوقأ داكأو 3 ليبسلا هذه َّق هيرأم 3 عمجما
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 ةبوطرلا دم وجلا تارثؤم نع هيوتحت ام لزع ىهو « ةادآلا

 «سمرتال» حرتقا دق «ئىردنكسلا» خيشلا مو>رملا ناكو ؛ةرارحلاو

 0100 رق نياك هبا رخ نم اخ ل هو. ةميظكلا » : هلك

 « سءرتلا » لثم « ةيمزمرلا ١ نكت مل نإو امتربشل « ةيمنمارلا »

 دارأ مف سفانتل مويلا ةىجيت « ةلزاعلا » ةملك ىه كلتو . اهتفيظو ىف

 ىف قالتت تايلكلا هذه لكو :تدرأ امفو ,ىردنكسلا» موحرالا

 . لاعتسالا لاجم نع اهصقت ىك « ةيبنجألا ةملكلا حفاكت ىو اهنأ

 وه اذإف« 0 مدق ًايرصم ًارئاز نأ قيدص ىتدحو -

 ” لك ر: ةايلعااب ردكم تاكرشلا ىدحال ةنمال ايف أرك

 ال هك رح: هلع را اكحاض اهأرقف , ةباعدلا هحقجلاو

 ةملكلا بتكن نأ أشت مل ةكرشلاو ... ءافلا ديدشتو نيغلا حتفب

 0 رآ اهاولماج لمس نع مهسأ تا اعأ ؛ مهن و دا

 كلا | لطر دك دا لاكلاو + نيم ضاخلا لع ةراوصقم

 ا دلا اعاتب قب رع فوررح تيتاك اذإ ةينجالا :ةملكلا

 ةتاذ كرش ع كفار 4 ا نم املي اهب ع ةملكلا تمتح رثؤ
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 لإبلا كلذ: ةلمكتس اغا فادح ف كد مو «ةريشأتلا وأ

 . كيشو نمز ىف لمعتست نأ تعقوت الو ؛ ىرعلا

 (ىالا ريمأر بقل لمح ًايرصم نأ ًاضيأ اذهب لصتي امو - ٠١
 نم دودحلا دنع نمل بقللا اذه ”ركذاسلف ٠ رع دايولل ناك

 ؛ ةيمسرلا هتلح دتمم ريغ ناك ذإ « ىنض اذاعه اوميف م. سرا

 «حرّستلاب سانلا دحأ عوطت نيحالإ ج رحلا فقوملا نم حش و

 أوحر ىّيح بقللا ىنعع سكرجلا مع نإ امث « « ديقع » هنإ : لاقف

 ناك ةشحو مهيب هنيب تلازو.  هتعم هل اوريصتو حاط

 !.  ىالا ريمأ ١ : ةمجاألا ةملكلا لإ اهذ

 هدحاص هيف رشبي انالعإ تأرق « نانبل ١» فحص ىفو - 4
 ركذب اهانعم حضوأ دقو « ةلزاعلا تاجاجزلا نم تايّك لوصوب

 ءارقلا علاطي نأ رجاتلا لع نع دقف ٠ نيسوق نيإ < سمر هاذ

 اهنع رّي_عف « ىبرعلا اهلباقم نود اهدحو ةيبنجألا ةملكلاب ”برعلا

 هذه ةفيظو نم ”ىحوتسم لهس ريبعت وهو « ةلزاءلا تاجاجزلاب



 كر

 . ناهذألا ىف ة ريَحو ٠ سوفنلا ىف ًاقيض اهساطناو

 هداج ةداكتلا تناك ةيدرقلا :تادحالا ءانثأ قود ١

 اا ةللرفا تاءاردلا نم دحت» برتلاو قرتلا ىف

 عيزوتلا ماظن وه «دحاو ىنعمل تاريبعت ' ةثالث تحالف ؛لاو>األا

 ؛تاقاطيلا ماظن : ءرصم»ف ىلعم" دقو . نيوّهلا داوم ضعبل دّدحنا

 تقلطأو « تايار.جلا ماظن : ةيبنجألا تاءاذإلا ىدحإ هتمسو

 اذه ىف نيبتسيو ...تاصّئصخلا ماظن : ةيب رعلا فحصلا ىد>] هيلع

 هن رع .ةيلك ددوست ليبس ىف لتاقتلا هسني ام ةيمسألا ىف. فااحتلا

 : . نادل نادم ىف ديدجلا ىحملا اذه ىدؤت ةعالع

 دل ىل ما زرفلا رب ةيلكس لوح ىرج اهب اذوب هبيشو +

 : ةءك ىنعملا اذهل 'تعاش « رصم » ىف « دلب ىلإ دلب نم جورخلاب

 ]2 رق دنع لم رولا: هك هلا تحيا نق تنكاو ( ةريشأتلا )

 نأ الإ «توريب» ىف ماعلا نمألا ةيضوفم ىف انأو ىنعار اهف . ةديعب

 « ازيفلا » نع اهب اربعم « ةم.استولا د ةءلك دّدرِي طابضلا دحأ عمسأ
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 ةدبدج ةللك "تمدجو و.« نيفرتحا نيةالحلا كتل وأ دنع ةفو رحملا

 اهب زاتهل « ةقالحلا ةردفش ١ ىهو « ةريغصلا ةادآلا هذه ةيمست ىف

 .لوقم قو د ةملكلا كلت راتخا قو قالكجلا 0005

 ةلكفم لوخ ةيلودلا ةساشلا تاضفانملا لدلخ قو ٠

 اهنأ ابلع ذخأب ةموتلا فحصلا ىدخإ ىلإ 0 راق تمكلا ةانقلا

 يارا دحإ اكد اا ايحأ مادختسي ىذلا « وتيفلا » ظفل ددرت

 ضقت :اهنأ ف حصلا لع بيعي ”ىراقلا الهو , نمالا سل تارا رت

 نأ. الإ نعريو « ةيبجاالا تاركلا تالولر ةقسشلا 2

 ناهر. ةذخاؤملاو دقنلا كلذ ىفو ...ةمورفم ةيب رع ةلك اهب لدبتست

 ىتلا ةيب رعلا تاملكلا ريغب ىّصرت_ دعي. مل "ىبرعلا *ىراقلا نأ ىلع

 اندحأ انتأ ولو ... دعب نم وأ بارت نه تالالد نهذلا ]ىف 2

 عاطتسال « وتيفلا ٠ ىنعم نع ةربعم اهارأ ىلا «ضقنلا» ةلك

 ”درلا .وأ ضفرلا وأ ضارتعالا لولد» اهنم مهذي نأ ةيب رعلا ءىراق

 ةملكلاك تسيل لاح ةيأ ىلع ىهو « ىنعملا اذهب لصتي اه وأ

 (بفالغنا عيشي : لولدملا ةيماط .٠ ىدولا هل ةدنجألا
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 . ءسأ د'ر-ما » ةملك زاتخا نيح عمجما هاعار ام ةقدلا نم غلبت ل

 الكف ت2 ك0 ماملاب د ةماعلا تاراسلا ىدحإ قوم

 ا رش و لرد ىدلا ماعلا ودح نإ ةيندْدعمم

 هلكل هدف 2 لصخحل ءةلك هلع تترمفحخ 1 5 فكرا

 ةقح ثقاع ىلا ةينجالا ةملكلا لع تانراعسلا دك نش ايت رث] دق

 ةللك تحرتقا تنك دقو ... « ىراسك ه ةبلك ىهو « رهدلا نم

 ةلك نأ ودبي نكلو « اهماقم موقتل اهتلمعتساو « ىذا

 د0 امنع . ىرامف د ةلط لع هبيلنسس ىلا هع لمح ع

 ...! ضغلا اهبابش ىلع ًافوسأم اضيأ «ىركذت هةللك ىلعو « اهيلع

 نإ دكت . سوركلا» هلك تناك ئضاوملا دويفلا قو تف

 ا ا ارق ندفع ن رمال اليكي نا ةاذالا ةنكت

 دارأو : ةقالحلا بسب ىلا يدب لإ ةرومصلا تاودالا ده

 ارا كلا تازلقإ ف اينياوم ارمسم + ةدأ ناجل

 ”ىموكملاب سيتلت ال ىتح «ىسوملا» ةملك !وامعتسي نأ مهل بطي مل
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 دعب فص ًاض'ر ع مهفوقو نركي نأ دارأ اذإ « ًافوفص كسقأ

 هاا ادا" تاراطتق مكسفنأ اوم اش ملا م لوقيو « فص

 . راطق بناجي ًاراطق ٠ دحاو دعب ًادحاو مهفوقو نوكي نأ

 «شيجلا ةعل. ىف« ووباطاا و ةيكر[خ . راطقلا ١ ةيك تل 0

 . دوجو ةب ركسعلا تاليكشتلا ىف ةيبنجألا ةملكلا كلتل دعي ملو

 هظفلا ابلغ لوم ئدلا  ظاداأ داود مسا ركذأو - 0

 اب رع امسا هيناج ىلع لمح وهو تاقرطلا ضعب ىف هنادبش دقف

 «تاسارهلاةحلصهد ىهو ء العب اتلا ةيموكحلا ةحلصملا هل ه.عضو

 قلطأ دك زردللا اتمتع ناو 1 قرسال وو سا طا ا

 .ساد'رملا: وه كلذ م ناكم ةغللا يدق ىف هل « ًاقيقد اما لبق نم هيلع

 ابق ووصول ةيوست ره نم د لاند ىلوأ ىدعم جملا ممالاو

 ئريكلا ايتنيماةلالا هده. فلا كلا ىف

 نكمل قدير سكت نأ ل سل و ل مف -

 اتيصرتا ىقف 186 نك اال ع وتلا اذه لثم لقب زاجيلا

 هنإو 2 دوصقملا ىنعملا ح.مالم أمم عطارلا روبأو» لحلحت 4 رع لك



 2 ا

 ه1 اعو روسدلا لع ءاتفتسالا مايأ قروب 2 نافا  ةيك

 بعشلل ةطوسبملا تانالعإلا ىف ”تأرق ماعلا اذه - ةيرومجا

 « «نافارب ١ مسر اهناجيو «رتاس» ةلك ةطرّشتلا ركام ىف

 ءرتاسلا» اذه ءارو مهأر اواجسي ىسرأب نيبخانلا ىلإ نايب عم

 ىنعم ىف « رتاسلا ٠ ةلك تحبصأ كلذبو .. دحأ مرصبب ال ىتح

 ... ةعئاش ةيناويد ةلك « نافاربأا د

 00 اعاع نم يد ءزوباطلاو هلك تلظ دقلو خ5

 «روناطلاق» ؛ داو فلخ ًادحاو ساناأ نم عج فافطصا

 هل د<«بتاكلا داكب الو «ىب رع ريغ هظفل نكلو :« ىمأرلا فصلا وه

 امل كلا نأ نبا“ هفباكلا ىن اعئاش ايرع .الئاقف

 : راطمقلاب ءروباطلا » ةيمست نم نويوغللا مهيلع هب ناعم

 ىلع رودت راطقلا ةملك ريهامجا نه مريغو نوفظوملا عمس دقو

 تالا و هرقل ةمواطقلا تاي ردت قى نييركسلا "نيلمملا :ةئدلا

 « ماعلا اذه ء رم » ىلع ناودعلا ءانثأ 'تسمّدظن" ىتلا تابيردتلا

 اومظن : تيردعلا باالطل لو شجلا دوذج نم عملا ناكف

 اناني ل نوح
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 تدب : قلقا دسل روس ل15 تود ل ل اذهاو : هن را تل

 . كارفلا ةنج أ هسا يش ةكاذلا عيبل لح كلذو 0 ٠

 كلذ ريغ ىلإ ... حينافملا لاع : هسفن ىمسي حيتافملا عنصل رخ

 . نوضراعلاو راجتلا اهرانخلاو اعضو ف ننس ءانأ

0 

 اقاد-صم « ددصلا اذه ىف ىفرضحي ام فرطأ نمو  ؛

 عيذأ دق هنأ ٠ بالخلا نايبلاو « ليمجا ريبعتلا وحن روما روعشل

 د اص ناو ةيسلا د ميسربأا ه نأ قراند لا قف

 ضع نه ني زف .هنع ءادخ الام ةيذعلا رضاع نك 2

 2 واع ميس دل نا :راضع ا مدقت نأ ريصعلا تدلع

 اذه رع ريبعتلل جنت ةلك اذإو : تاراصسملا نا لأ سام

 :”سانلا لإ ةعلحت انيكك راء امن ل دكا سس اا

 « عيب لا بارش ه : ىه كلت :«لايخو لامج اهف ةبرعش ةملكلا اذإو

 ! « ييسربلا ٠ ةراصعل ًامسأ تاتقاللا ىلع اهانأر قف

0 

 ماقم موقت هرب رع هك نع ثحرب حو ( كدعي 3 لذمو من



 ا

 - .ءادآلا قاضاقم وقفت

 « ماعلا ”ىوغللا ىوتسملا ىف روطتلا اذهل ةآرم ريخ ةفاحصلاو

 ةلخدلا ظافلالا نيب بشانلا عارصلا اذه ءرملا علاطي ايف

 . ىلرع ليدب نم اه 2 امو

 احور“ ىوغللا دقانلا سنأب « ةيموكحلا قفارملاو حلاصملا ىفو

 اهفلأت نأ ثبلت ال ٠ ةحيصف تاملك ميدقت ىف ةبغرلا نم ًابوق

 رك تالا اة رتادلا تاكا ف ايي نأو نكست لا

 اجل طا تاسي للا نأ ”ىوعألا قاتلا توهال كلذك

 هلا ات ا لطصل ا: فففاح تحبصأ : ةماعلا اوس الا و + يعل

 ل د1 نعل لع ةفايشالا نأ لتدصتت: ام ةيمتك ىف ةحصتلا

 بيجتستو « ىدم دعبأ ىلإ ظوحلملا ئىوغللاروطتلا كلذ عواطق.

 ... ريبعتلا ىف عيفرلا قوذلا بلاطمل

 تاتفاللا ىلإ ءرملا علطتي « اعراوشو « ةرهاقلا » نيدايم ىف

 « تايمستلا نم فيرطلا فداصيف « تالحماو رجاتملا نيبج لع

 ك2 كلر در كو هز داعب انلل لع اف <. تاوانعلا نم قشلاو

 :: هكسفن ىمسإ ةقالحال لح كاش 5 ءايزألا راد 3 ا يملا
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 . جيجط الو هلل اه رعد

 ...1 تالكشلا ا لع جريس فكرا

 فكرا باب رأو « نونفلاو مولعلا ةذتاسأ ان دبش دقل س

 اف رت تل سيال كسلا يس در
 ىف امنورثؤدإو ىحصفلا نونيعتسي مو ٠ حالطصالاو ريبعتلا

 . ةناحلظتعم ند نورس اهو فيكأ دوضدم نودج اه

 عوضو» زرب, « صاصتخالا لهأ هدةعي ىملع رمتؤم لك ىفو
 ىلع عامجإلا ىلإ ىأرلا هيف ىهتنيو « ثحبلاو سردلل تاحلطصملا

 . . . ليخدلا اهلي اقم ىلع ةيب رعلا ةيلكلا ءالعإ

 ةناثعلا نم أ ررظفاو فلور ىلع ناتك لنا ىف ن2 دك 1

 . حاصفإلا ىلإ حوشسجلا هيف ىّنلجتي , هتاحلطصمب

 ةماعلا ةاخنأ نادس عنك الا نادساا ف ل

 نيتسرام ىونللا نفانلا طحالب سردلا ناار ملعلا دهاعم ريغ ىف

 هيب نعت ادت ند نهو ؛ ةيبنجالا كاناكتلا نع فوزع ند



 هلماش ةض,م ةيبرعلا دالبلل تحاتأ ىتلا ةئقحلا هذه ىف - ١

 ةلكشم تراث . ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيلعلا قفارملا فلتخم ىف

 دا الار ىالعلا ىف ةديدجلا تالولدملا لوح: ةض رع ةنالآ ى

 .٠ رع ناتكلاو نيحالا نيب تالجاتملا تزادق ءتاودآلاو

 .بهرعتلاب لوقي نم مسمي : نوصّخرتي نمو نونحشحل

 هتاءضأ و مىحصفلا نم ذختت نأ الإ َن.أينم 0 هيلع 0 0

 <« ًاطسو ًافقوم فالخلا نم فقي نم مهننيو ٠ ليخدلا لباقت

 < ةرورتضلا تحلأ اذإ بيرعتلا زي<و « ةجلاعملاو ةلواحملاب بلاطيف

 : . دهجلا عطقناو

 ةلكشأأ تيقبو « رظنلا تابجو قتلت و , ءارالا قفتلا و

 .ى قعتلا نم اهلاح ىلع ىهو « باتكلاو نيثحابلا مالقأ اهعزانتت

 ٠ ءاصخ دما و

 ءارالا نم دج ىتح فقت ال ةايحلا تاّيردج ام لو

 اط تطتخا دقف . ًايقالست ةفلاختملا رظنل كا يا

 0 ةلاكف ةيلمع ةطخ ةلكشالا كلت جالع ىف



 ه وه © ةدر د ديللاوم

 ةماعلا ةاحلا ةغل ىف



 هنزأوجروبلا

 .ىزاوجر سب

 ,ىجولويديألا

 جولويديرألا

 لسفتسالاب عبطلا

 رجتلل ةنيرتيفلا
 هآمهدلل بدلا لعج

 قدانفلا ةعانص نف

 جابن ا زيملا

 ( ةفاحصلا ف)

 تاير ولنلا تان
 فار وول رقد

 فارجوتوألا

 مل ل

 01. فطيمولا ةفطلا ©

 ةلاثملا ةيهذملا :

 بهما ىللاثم :

 وأ ء ةحاّضالاب عبطلا :

 عمّا قر 0

 هر
 بدآلا مد 5

 ةق دنفلا نف :

 ةحفصلا قيسفت :

 ل أ ل

 عش لأ حابصملا :

 .تاعقوتلا رتفد 5

 عبق ل

1 

 كم



 د

 دا يشل دال ةأ را قءلعأ نكسللا

 ةثونآلا تافص ىأ) ةيوثألا

 ماصتاصخلو

 ةيلوجرلا : 2 لجرلا ىف لييأ سكيس
 ةلوجرلا تافص ىأ )

 ( اهصئاصخو

 ةلدتلا : سانا نمله

 ىراكتا : وأ ٠ عاشإ كارا

 ري> مل ولدس

 فاج ريح مق 00 3 ١

 لئاس صاصر لق : لب صاصر ملك

 ةمالعلا + عرالك

 ( مساور : عمجاو ) مموأرلا : ْ هشلكلا

 25 اهركألا

 + وأ , نيالا ةفط ات ايراتيلوريلل

 ةحداكلا ةقطلا



 ةرفدشلا

 صشاحتم

 كورلا

 ( ديدحلا دكسأا ىف ) روفامسلا

 ( هيلإ امو بابلل ) لكتشلا

 ةصيطلا

 اريل وكلا

 رادارلا

 (ق املا ترد كدا

 قاتمللا

 فئدكعع هتا روش لا

 ( 1 ءاع-س0ط1ععأ11 )

 شين رولا

 هدو 0 0 لا : ( ةعابطلا ىف ) ةفوربأأ

 ضر

 ديد

 قاذحتم :

 كالا لودج

 راق اع دروع

 كبثسملا :

 ةطيدلا :

 هدا

 ( دصاور : عمجاو ) دصأرلا :

 طقالللا :

 راكف لا لافتا

 ةفطاخلا :

 م

 ل

 ماا لا

00 .- 



 0000 00 ا ]زل اذ

- 

 موسوم زأوج : هيلع رشؤم روبساب
 0 ةلكسألا

 : 3 ف وأ ضي لا

 نامالا وأ نضل: تاهرشتلا تعد

 ةطوذدلا

 ةنئابلا : ( جوزلا ىلإ ةجوزلا هم دقت لاملا )

 قادص : وأ ربم : ( وهف ةجورلا
 ني افعلا ةعفنملا لدابت

 ةسعشلا تاروثاملا : رولكلوخأ

 ناطلسلا : ةيروطاربمألا

 ةمأأ ركل : لوكسافلا

 ةهادتملا : تايب للا

 دةحسملا ششقلا

 0 : فيشر



- 

 سيول ليدوم لثم ) ليدوألأ

 ناراعلا 2 ( فان لل" قف رتع قماكلا

 ةعدسبلا : ةدوأأ

 ىاستعالا عورشملا : سوردملا ريغ لاحيرالا عورشأملا

 ةفاستعا ةسارد : 2ةسوردم ةطخ الب ةساردلا

 قجاذلا : وأ ىروفلا : ( 1110 عم14 ) زجاتلا عورشملا

 ةهاص ا: هيسودلا

 ةرئاطلا هيلع جردت ىذلا حطسملا

 جار دتملا : عفترت نأ لبق

 هاتفا 277( لافطاالا هب يعلي زر نولألا

 *ىطاسشلا للع لمرلا _.رم ةعطقلا

 ادم ليعمج و. ةقارمملا قل ا

( 1210111211 5361 ) 

 نفسلا تازاوج ى ةريشأتلا
2. 

 ةئس ولا : ( ازيفلا ) 0



 ةماعلا

- [١ 

 لثاعلا وأ دلك ىرودتلا ذا

 صاخاألا ديجعل ةماقملا

 اشاد دساو ةيخضراتلا تادحألاو

 ( ةحبيصف ( مسفلل ةوارطلا

 ىعيبط عسج 3 5 لعف درع

 ءاودلا ةركرذت“ : ( ءاودلل ) هتشي رلا

 5 نادك

 ةضادرلا 2: را كل كلكشلا

 كاسل هادا لكس را

 جو 'نسملا 5 نويزيفلتلا

 (ع اةسالاو رظنلل : ”ونرلأنم)
 توصل مخدم : نونوركللا

 روج.ملا : بوكسو ركيم ا

 0 ا 0

 حانمجلا ةيداحأ



- 

 ْن 0

 ىراشلا

 رجتملل عيزوتلا لكو

 ىطرتشلا اصع

 حوبحبلا

 مقاطلا

 تان الأ فتي ىلا ةآ لا

 روكذلا دلت ىتلا ةأرملا

 قبيررطاا ىف ةطخ ريغ لع ا

 لامهإ ىف ريسي

 ديدجلا وأ تشمل نم ةركللا

 لجرملا ىف ءاملا نايلغ توص

0 

 ةرشبلا قاودتت ىلا ةطنسلا

 اهلا

 ةنفاللا :

 نوبّزلا :

 ليمعلا :

 ةرص_خبيلا :

 حابحسبلا :

 ةل-ملا :

 ا 5
 و

 راكذم َ
 ه-

 قب رطلا فستعي :

 كس

 تدع
 ةضراعلا :

 لج رسملا شيشن :
 سلكسا : وأ ءصبلا :

 0 : امعمجو 2 لول ودا :



 ةعونم تاحلطضم

 ار مد ا

 ةيفحصلا تاءالطتسالا : 2 ( ةفاحصلا ىف) جاتروير

 7-1 6 تلا هتك ظ أيدي ولكسلا

 لفطلا نيس : هتانسأ ترط ىآ رش رك

 نيم » طيمرزب
 را را تاخيللا

 ةيب رركلا ةلفاحلا : سب ىلورتلا

 اه سوب ومالا

 ةل فاعلا ىروألا

 ةيرهللا ةلقانلا : لدنصلا

 ا ظ وراكاةبرع

 رك اذتاالماع وأ » را دخلا 5 ىراشكلا



 اهيلإ امو ةراجتلا تاحلطصم

 ىعاطقلا 05-8 8

 ( حيمص ) ةلمجلا رجات

 دازأأ لح

 قازدلسسالا نم علسلا ليصحت

 ( جنيوشلا ) و

 قاوتسآلا ىلع علسلا عيزوت

 : عوببلا عاونأ

 دقنلاب عيبلا

 ( حي زر اطاسقأ عيبلا

 شفعلا ةصيلوب

 .: نيمأتلا ةضيلوب

 ةدن اانا قوس :

 ا ةقيثو :

 نيمأتلا ةقدو -

0-0-0 



-- 

 ةئاقح هلا : ( حتريسلا) وأ ةنقحلا

 قربك نحف" ةيراطبلا

 ةعفارلا : و

 ةرايسلا لكيم ( ةرايسلل ) ىساشلا

 ملاسملاب» حلسملا تنمسالا

 ةليوحتلا : ( نوفيلتلا ف ) شديوسلا

 ةاكملا ةنكانأ

 *ىشنتو ةوقلا دلوت ىلا ىهو ) ظ

 كلا ام للا ا ذك
 ل

 سف ةيتاذ ةيك رح ةوق دلوت

 ( ةعاسلا ةلآ لثم «ةلآد

006 

 ب وبن الأ : ةروساملا

 ناار ةفاحتشش كرا ا ريس او
 0 ل

 هيف قم



 أملإ امو ةعانصلا ىف لمعتسق ىّتلا تاودألا تاحلطصم

 ةنايعأا وا. ةصاكلا ةلمركلا

 ةدايقلا ةلع : ةزايسلا“ ف ةنويسكي ردا

 0 راوتر

 0 ( ةرايسلا ةرادإل ) الفيناملا

 جاهولا د (رافلا) ةرايسلا َْق ىوقلا حابصملا

 مولا ديدتفلا حاصلا

 جراخلانم ىايملا ةراثاإل لمعتسملا)

 ( تارئاطلا فشكلو

 ا

 نوفاتكدلا

 فانك : ول . فا تكلا

 باقشللا :

 ءالمالا هلآ

 دا نا كلا :
7 

 سيكملا



 د

 ةراثدكلا نيش وز رتل ل

 اك دا كال را للا ىدابرلا نيللا

 ففوق اخ نبللا درتم

 ها ةغلرلا وأ قياللا



 ا

 ةطصملا

 نررجلا
 هكدا

 فطن ةملا

 ةريكأرلا

 توبشنلا
 ' د . م

 سب رق ناج

 اا دهرا نالطخ

 ةحبصف ةرماع ظافلأ

 حيصفلا امليدبو ةيماع ظافاأ

 ها سس 0

 حار-حار زيخ 5

 دو ذتملا 5

 2000007 0777 5-7917115::-:-525:335421-9:9252553733338124259845055 ية جبل اال بسلا



 كررت وام ري لا 5 0 دس 51 لخ ني 0-0
 115-25 0 ل ولا

 ا

 ناجل وصلا ةآ

 ةدضنمملا 0

 ئضان رلا تعلملا

 (بارعمر راذبا



 ابلإ امو ةضايرلا تاحلطصم

 ةججال" ا : 0

 ْ ل : ( آانعع) جودا

 تفاح : وأ « ةيجلث ةكم : وشيرت

 قلحزتلا هحاس : رآ ونت |

 هل رآه رج ةكرخ كيرفذت

 2 هدانا

 مارق اعدل وأ ء ةيحصتملا رياوكشف

 :قابسلا ةبلح
 راضلا :  علجلا عرج : امان ةيلخلا

 هةحوجرألا ف حّجرتي : ةحيجرملا ىف حجرمتتي

 دل 3 د لوب تكسالا

 هراصلا طل َ نوشللا
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 ىعقاولا قوف : ىلا روس

 ىعشلا للا كريسلا»

 ىناميإلا لثعا هل ميهوتناإلا

 لك ارا وأ , ىجانملا : ُْ 0 0 تسر

 ل ل ا
 دكر ا ل

 ظ ادرك
 رم را وأ ةكورلا

 ةيبلا 5 ا 0

 لا وأ لل ادعس و
 تانيزاكحا : ابعمج ز 1 هضم ١ 6 ل ا

0 0 

 ا 1 بلا ىف) جاتتولل
 ةبرجللا : أ ةيردتلا : 00 5 6 ”؟ةقوربلا

 مكس ودابا 0 ا



 كو كك

 5 ةحلاتدالا ا ةحورتلا : 0 5

 ٠ مس رسملا ِ 0 مسرلا وبدعس

 ف لا ' ةعدصلا ونالذس

 ا ل رأ  رتخبلا اولا تاكا ريدم

 0 ةعيجرشتلا : ( رعشلاو ءاثغلا ى ) نارفرلا

 ةعّضولا : 2 (لاكأو نوتتنتملا دنع) زوللا

 كسلا 31 شاقرسملا : ماير ةئرذ

 ةيلسلا : ( ىف روما 3 زر ثياجتلا

 ا مس 1 ' روتاكي راكلا

 دم كار تاومملا - ةّيغلا وأ « ةياوملا

 ىواحلا : ىواغلا

 ةمهّمَتُلا : . ةودصلا ةروصلا وأ روتاينملا

 ىقأو : هتسل اير بهذم

 عاب ةكليسالك _بعذم

 ا( ةبرعم ) ىشامور هكيدنامور بهذم



 د 1١١

 سيلاوكلا

 ويرانيسلا

 امارانيس

 بوكس نيس

 تكالا

 ظ جالبودلا
 جاودزالا ةيلمعب مئاقلا لثمملا

 نايسنكتلا

 (هفرح ىف رهاملا قالا

 ( قيسوملا ف ) ةتونلا

 جولونولا

 جولايدلا

 ( قيسوملا ف) ورتسياملا

 حرسمملا لئاخد 3

 هةر حلا

 انسلا را .ةيعبحملا ةشاشلا ٠
 اهيإ و

5 

 5 4 3 ةض رعلا ةشاقلا 3

 ةماعلا قبلا

 ممصتلا :

 حوازتلا : 0 ؛ جاودزالا 5

 ليدل

 عاش صلا :

 تسلا

 را ا :

 ناوخلا“

 عاقيإلا ايام :



 -ت

 جايك املا
 ةيلمعب موقي ىذلا وهو ) رويك ام
 ( مهريغو نيلثمملل لكشتلا

 (ىيرا )كان راسا

 ( تسيبلا ) صقرلا ةقلح
 ( مسرلا ىف ) نييكسا

 ( قسوم فر نرمرافل

 : ال تارا
 نا

 نوتيرابلا

 ررشتلا

 (ىوسن توص) وناريّغلا

20 

 ( حرسملا ف) روسجيرلا
 د

 كقدالا وأ وحنا -

 طخاشملا :

 حاشا صفرا

 صقرأا 0 :

 ةيطيط# ةروص :

 اال وأ الا

 نيكولا :

 حداكملا :

0 
4 20 

 كد اك لا 2

 ةناطسلا :

 ميقلا : وأ حرسملا ريدم : مل

 هه



 - ا -

 داياملا أتديجأرت

 ةايلملا : لفدوف

 2 س رافلا

 دجال 7 مارد

 ءايعو ار هلا اريوأ

 ( تان.دحلملا

 (تايئانغلا : امعمجو) ةيئانسفلا : كا

 ةنحب رببملا : ةياورلا

 لوب 00

 تين وبرام لا وأ لوينيجلا حرسم

 ليل اهلا حرم لافطأللل

 ريما > هبراك

 جاردعلا : نول , وشتايلب

 3و[ دخلا عمجاو نايمشلالا : ظايلقشلا وأ ناولبلا

 ةعتفم ةلفح وأ: هي كس ةلمح لافن ك ةلفح



 : ابعمج ) لولا ةروصقملا : راونلا

 ( لوآلا ريصافملا

 ةئاكلا وأ ةناثلا ةروصقملا : جوللا

 اولا ريصاقملا : اهعمج )

 ( ثلاوثلا وأ

 ا ميم ا دهعتةم ليث وف

 صوصخي 1 ىافأ لدفم

 ىلخ لاسفم : ّ م

 ىناج دحقم : ناتنوبأرتس

: 2 

 كف رش دعفم : نوكلب

 0 دعفم : ورتابتلا ىلعأ

 ةالعشللا ©: ايديموك



0 

 : 1 هنا تاراش رد |

 ةريظحلا 1

 ظ ( حيحص ) لويخلل - لبطصإلا

 ( ةحيح ( ناودلل هش ةدردلا

 ةناخاسلا حب ذمملا : 1



 قيرطلا راوتلت

 راطقلا راوتلت

 تاهزنأل| ىف ىرجحلا دعقملا

 رابلا

 ( بكرعم) نيتنكلا

 ةراعلا

 خبطملا

 - ا
 ذفاونلا سمس

 لا ريب

 هانملا ةرود

 سبالملا لسغل ماعلا لحما

 ( ىردنويبلا )

 : ةرامسعلا 9 وأ ىلا 8

 نم معأ وهو) ىجينطملا :

 ( ةلالدلا ىف خبطملا

 ةب اشلا راد 5:

 ةذؤانلا صو اصو 5

 ومع وأ جر ادلاطسقسم :

 جا ودلأ

 ةركوطملا :

 هلك لا“

 2 ممم



 اهيلإ امو ىتابملاو ةنكمألا تاحلطصم

 ( ةقهاش عمج ) قهاوشاا : نحلا تاحم

 ةرادلا :وإ ٠ سمسا © المفلا

 لر ةدناكوللا

 قدما خمالابلا

 را جرب ىلا

 ةودل وأ: 0 ىدأ نولاص

 ةفرسلا : نوكفلا

 فكس سما : : ( قدانقلا سار ل

 وأ" ماغا كفك لهر كحك

 ةلظدلا : ( فحصلا كشح

 ةندب كلا

 ( ةبرعم ) ةرمقلا : ( ةرخابلا ف )



 اهلإ امو ةنيزلا تاحلطصم

 دو داخل تاردأ

 هردوبلا

 ميركلا

 ناسا نوم

 سوندلا

 ( رعشلا تاقلح وار لكولا

 روفضملا ريغ رعشلا

 نفسا رولا

 فالخلا ىلإ عومجنا رعشلا

 دل ف ملا

 نيلسأ : نق قدسنا تسع

 لا تاودأ

 0 ل راف اعسملا

 ناك دلل :

 نا و فس

 د ا كاملا

 نيف ردع

 . نيفاررلا :

 (ةليصخ : اهد رفم) لئاصخلا :

 لئادج 1

 ( ةليدج وأ ةريفض : درغملا )

 ( ةصيقع : درفملا ) صئاقعلا :

 كافل:

 ش
 كن وتلا :٠



 و ع ودول ةيللج ع فيطلب

 محن ١٠١ا//

500 
00110 1 

 ه زر دهن

 تابارخلا

 ر را ةقب رطب ةمقعم نايلأ

 قب ورتلا

 ( حابصاا ىف ماعطلا ةلاع" ىهو )

 نيجعلا نم دخت أم 26

 هطروطلا

 هوتاجلا

 نايلأ ةقيرطب ىبطي ماعطلا

 نحاّتلا ماسلا وأ 0 «٠

 رفودروألا

 نسسي وكن امل

 ( 5218150 ) نآزيلاس

 ةةرطإلا راف ودل

 تارشلا

 ها سر ء

 ةرث سم نايلأ :

 25 رغ م 5

 ةلاححلا و 2: ةح-.صلا 5

 تاجرا اجرا د
 د 7 ع 001
 هكدا تأ دع وذ دا تازح لم

 5 ريطدفلا 9
- 

 هرم رطبا ٠

 مهحتلا ةهارط

 ريا عمجأو 3 ةريطّتقلا 5

2007 

 ت مك أ 8



 اهملإ امو ةناجالاو ةماعلا ةتاحلاعصم

 ل 1 ا ا لتودورتملا

 نامررقلا : و

 لدانلا : وأ « مالغلا : نسر
: 0 

 ةرفسلا مداخ 3 ىجرفسلا

 عيسقتنلا : فاشل
 تاسيسلغملا : ا( 695 ( ةيحاسلا رشا 5 سس جه

1 

 تاراوَسْفلا : ( 682«ابوعو ) ةيزاغلا ةبرشألا

 قذاوحلا : (هيلإ امو للخلا لثم) قداوحلا

 ةيئاذغلا ةو ملا ىهو ) ىرولاك

 ةيفطالا قي ةرحدملا

 هدر وأ ةرأ خةلجحو (اهلإ امو



--0605 5- 

 تاتش ( بوثلا ف ) ةشكشكلا
 ك2 9 5

 ناضعم شمر كم فتوي

 ةيقاطلا : وأ « ةقشلا : ةيقاطلا

- 



 د ؤوٌمعع اد

 رمح صن ) ديدج ريغ بوث

 ( ةناهدكم ح كد جرخ

 ةررلا لما أ نام ردا

 رثرتلا

 ها نول

 قماغ نول

 ( ناتمب ) تهاب نول
 3 راسا حئاف نول

 ذر
 ليقث بوث

 فيفخ بو

 بشبشلا

 كلرتل
 شكشكم شاف

 وا كد

 لا را سلا

 ةانهملا

 الا
2 270 

0 

0 2-0 
 ل ا ستسم نول“

 جاذاس ٍ أ

: 

 ني َ

 عقاف :



 م

 دلما : "لا

 لئولغلا : وأ فردا هب وسللا فصلا ند داع

 ةوأ هح لا رامسلا : ةح رطلا

 فضلا

 ماثللا : وأ « باقثلا : ةيدلا

 ( حيصف ) عقرلا
 اناس اكياس

 نرحل سوا هوباملا

 ةلح وهو ) جالبلل  لبماسنألا

 اهيدترت عطق ثالث ىرم ةن وكم

 *ىطاشلا ةلح : ( *ىطاششلا ىلع ةوسنلا

 ةيقردعلا : رح

 وصلا رادع رفوأ لوبلا

 ةير دعا : ْ هزولبلا



 ال امو سندا قن اطلظطمم

 ةلدبلا

 نولطنبلا

 ةتك اجلا

 ئريدصلا

 نوسطللا |

 اماجيبلا

 ناطفقلا

 ةعساولا ةبجلا

 ( ةحيصف ) ةيجكرفلا
 ةنشخلا داهزلا بايث

 لاشلا

 ةيفوكلا

 هللا رادنلا

 نارا

2-1 

 راددصلا :

 كاورجللا :

 ةمانلا

 الا د

 ناسامطلا

 حسم :اهدرفمو) حوشمملا 5

 لاكلا * وأ :نةكتطلا

 عافاللا :

 د ب ب ب



 يو ل ا

 (زويفلا ) وأ ىراهسلا ليللا حايصملا
 ةضماولا : وأ ةرهاّسلا : ليللا عمش وأ ىرامسلا ةبمللا وأ

 ةمانضلا : وأ . دادكلا ٠ ةجاجولا ةّلح

 لازبلا - ةمب<ربلا

 ةعزنملا : دال

 ةوبقلا قيربإ : ( ةوبقلل ر كنكلا

 ةن اجنفلا 0 حدقلا 5 نآجتفلا

 لمعتست ةادأ ىهو ) ةطاّتفشلا
 ةيفاعلا : (ىدإا د لارا

 فئاص اهب ضست# ىلا ةادآلا
 مطبقملا ( هيبباب بوكر بتكلا
 لضاوحلا : ونا



 د !وو دل

 طئاخلا تاراطإ : تاهوننلا

 زامل ( ةرانإلل ) بولكلا

 دوا ناجحا وأ :تاسلاا ناؤربلا

 ةئيردلا

 ةيمزمزلا : سومرتلا

 هلا فظن دم

 انامل وأ "لتعلا ٠ ( هينيفلاو ءئدلا نكت

 ريغ وأ ةيربك) ةلاسغلا د لسفلا ل١

 : دقاوملا

 نواكلا ةلوا محفلا ددقوم

 طفّشلا دقوم : زاغلا روباو

 لوحكلا دقوم : وتربسلا روباو

 ودطلا دقوم : خبطملا روبأو
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 سيق.ملا : (ابربكلا تاودأ نم ) ةزيرب

 سياقلا : سي وكلا

 ةيرهزلا : ( رهزلل ) ةزافلا

 صيصألا : عرزلا ةيرصق

 ةرهز.ملا : (لتشلل) رهزلا تانتسا ضوح

 ةيشتملا : ةبترملات

 , ةرحلا 2 وأ . دان ل ةّدخلا

 ءاكما  و] هن رمل: . ةلعلا

 ( ةحيصف ) ةنانطبلا

 ( حيصق ) فاحنأللا

 رانادلا :٠ ' ةثرفوكلا

 بشخلا نم عطق وهو ) هيكرالا

 : وأ ( ترم و ه3 بدلا: ( ةفرغلا ضرأ لع طسيت

 يلا

 هي 2ع



 هيلإ امو تبل كاثأ تاحلطصم

 لفطلا ريرس

 جول ريشا

 ةيكلا

 سبالملا بالود

 : ماعطلاوأ دوقنلاوأ بتكلا بالود

 ةزييارت

 ةرفسلا ةزيبأرت

 نزتلا ةزييارت

 : (ةحيرست مسا اهلع قلطي ىتلا هور
 ل احنا و لفاحملا ف ىست را رحل

 ةركاب

 ليتوفلا

 نكمل

 كيرالا :

 وعي

 لسد وأ » ةدجهملا :

 ةريجلا 5 وأ 6 ةدئاكملا 5

 ةني لا ناوخ وأ ةحرستلا

 ةمارركتلا

 ةفضل : وأ ءةمزر

 ري و:



 رح تا ةعاحاا هاج
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 « هعمس وأ هنيعل عقي امم .. ةماعلا هتايح ىف ةثدحتسملا ىناعملاو

 . ليبس لكب كلذ نوجلاعي نويتاكلاو . هسفن تاذ ىف هب رعشب 0

 « ةيماع ةلك نولقنب ًاروطو ؛ هرك لع ةيبنجأ 1 ا و

 قاقتشا نوجلاعي ًانيحو ؛ حيصفلا 0 فايف هج هان

 اهانعم هيلإ ىدأتي.ال ”ىراقلل موبفملا ةبيرغ تناك نإو ةديدج ةبلك

 ثا او الل نم ركل هب نأ نكات . داما
 الك رز نأ :هرارستو هريعت تاب اكلل ص رعت ىلا ناعملاو ءاماللا

 اهوفرعتب ىتح : لاجم عسوأ ىف نيفقثملا ةرمجج انيديأ ءاعسألا هذه

 اه ريبعتلاو اهلاعتسا ىف جرح نم بتاكلا دج الف « امتالولدمب

 ل

(8) 

 : ةماعلا ةانْلا تابلك .نم ةفئاط .قوسأ ةلاجعلا هذه ىفو

 ىل عقو ام اهنمو « هنيبأ ىذلا ىرصعلا ىنعملل هحرتقأ ام اهنم

 ناكل ره نوكت نأ رح رأو :« تاغلاظملاو تاءارقلا ةتضمب قف

 . عويشلا ىلإ !مليبس ذخأت نأ ىسع « رظنلا عضوم



 مهسه 8 مح

 5 غيصلاو نازوألا طبض بعاصم ىفو ؛« فرصلاو وحلا تاديقعت

 كايكلا نمت تفل اند نأو 2 فات عضولا لئاسو دويق ىفو

 ىفف « ريبعتلا اذه مص نإ « ةحيصفت » وأ هبيجوت خوسي ام ةمماثلا

 " الاعتشا قع كتم و ,ابفح اهردك ىالكلا ف كرا الا

 امانه هنن نسحشفلا"لإ درت نآان درا رار 0-0

 ؛ ميرسفلا ّ 5 رىعع ةوارطلاو © رظذ ىعع فاش: ل

 :.هايشاالاو رئاظنلا نم :ريثك كل ةوقلا ةقنا نتي هيا

 نيايتلا ءاولغ نم فيفختلا ىلإ ماعلا ىبرعلا ىأرلا ونبي كلذك

 ىف وأ ةباتكلا ةنل ىف ءاوس . داضلاب نيقطانلا ممأ 0

 ممألا هله نب لصارتا)لمءارغ نأ بار الو . نيش 0

 : عايذم او ةذاحصلابو ؛ تالحرلاو تار ؤملاب و : ىفاقثلا لدابتلاب

 اذه دادزيسو : دوشنلا ضرغلا كلذ قيقحت ىف حضاو رثأ اهل ناك

 اهوء درطب ىلا لصاؤتلا لفاوع تر وفالك الوش و اخو ا

 . مايألا ىلع

 ىلإ فوشتملا ىارعلا تتاكلا |

 ءايشالا نع اهب ربعي ىتلا تاهلكلا ىلإ هتجاح ىه كلت . حاضفإلا
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 , حيصفلا راثإ ىف ًاعسو اورخدي الأو , ظافحلاو صرحلاو ةريغلا

 لادتعالا ةجرد نييعت اوعيطتسي م نإف ءر ورا نم هلانم لم رقت قو

 طارفإلا ىلإ اونوكي نأ مهيلع ريض الف « بيرقتلاو راثيإلا اذه ىف

 , ىوغللا ىعولا ةفاطل و « نمزلا ةلب نيكرات ٠ طير فتلا ىلإ مهنم ليمأ

 , ةيفصتلاو حلا دم اهيلإ نوكي نأ « ماعلا ىبرعلا قوذلا ةفاهرلو

 ليخدلاو ىاعلا نم قبتستو « ذخأت ام تاعضاوملا حيصف نم ذخأت

 . ءاقيتسالل الهأ هارت ام

0 
 لإ ءعدلا كو ءاايلع ةامشلا نم نذإ ىحصقلا لع ةنحال

 نأ ةوعدلا كلتو <ىعنلا اذهل حيحصلا ريسفتلاف « اهناكم ةيماعلا ذاخت):

 را كا لام نم ودنا تح حفلا ردت نعي هاعلا .قيزذلا: ىأزلا

 « نيودتلا ةغل : ىحصفلا نيب توافتلا ةدح فخت نأو « ءانع ريغ ىف

 ىف روما اهذختب ةدحاو ةغا نكت مل نإذ ؛ ثيدحلا ةغل : ةيماعلاو

 نيب قورفلا قياضتن نأ نم لقأ الف « ءاوسلا ىلع هتباتك ىفو هباطخ

 راقت نكفلام اميتنب ةقبفلا يزراقتت نأ و + قراضتلا نكمأ ام نيتذللا

 ىف نس ىلا يكففلا تافع ليد نعازرت نأ "كلذ ليسو



 ا

 . ةايملا قفارع ىتش ف ةريعت ةنل سستلا هزه نورك نإ

 ةدايس رهاوظ نم هل حولي امب ةغللا لجر رثأتي ام ًاريثك

 نأ هيلع ًامازا ىريو ؛ نهارلا اهدبع ىف ةليخدلا وأ ةيماعلا تاللكلا

 ىدؤملا ةيبرعلا حيصف حارتقا بيهتي نأو « ةدايسلا كلتل نعذي

 : تالالدلاو ىفاعملا ند.ةلخدلا: وأ ةيماعلا تالكلا كلت هيد 2مل

 ةرئادلا ةماعلا ةايحلا ظافلأ نأ. كلاذك ىردللا د2 ياسا

 ءايحتسأ نود « ليجستلا وأ لوبقلاب ةقيقح ماعلا روهجلا هاوفأ ىف

 مسا وأ « سانلا نيب اهتعاشإ] ترذعت امبر ةديدج تاعضاوم

 ؟ غوست ال مأ نسلآلا ىلع غوستأ : اهليقتسم ىلع محلا

 عمجملا راءشتساو « رثأتلا اذه ةغللا لجر رثأت تان

 ىرذ نأو « رادقم لقأب نوك :نأ يي ؛وحنلا كلذ لع ىلا

 «ةنماكلا ةققحلا انل لجتت نأ ىتخأ اه ىقحاو ؛ دودحلا ىضارد

 , ةخالا لجر نم ةغللا ىلع ةريغ دشأ عراشلا لجر ىرن نحن اذإف

 .فدهام فصي ني>و « هسفن تاذ نع ربعي نيح بتاكلا دخن نأو

 عمجملا نم حاصفإلا ىلع اضوحت ىرتأ“ ”ةتاسرلا ادفع لإ

 طانم م اونوكي نأ نييعمجمابو ةغللا لاجرب د . ىوغللا
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 نأ ىلإ ليمتف « انعدت نأ ةقيلخ ةجرادلا ةيماعلا ةملكلا نإ

 ةيويحلا دمتست ةجراد اهنال « اهلجسنو اهل حسفن نأو « ابلبقتن

 راهظتساو « ىبرعلاعمتجما ىف ةصحافلا ةرظنلا نكلو « جوردلا اذه.

 هتايوتسم ىف وأ ةماعلا هتايوتسم ىف دئاسلا عولاو ةيراسلا حورلأ

 دودحم ةيماعلا ةملكلل عادلا جوردلا اذه نأ انل فيشكب « ةصاخلا

 انارحأ موسوم : ىداعلا لاعتسالا ىلع فوقوم « بطاختلا ةغلب

 ةلباقملا ةملكلا ناف . لاوزلاو لالحمالاب ددرم : لاذتبالاب

 , سانلا ابهلبقتي ىتح قوذلا ىف ةغئاس ودبن داكت ال ةحيصفلا

 :. ١ ترصلاو وهلاو تولا ىهتاق ىع اذإو

 : جرادلا ىنجألا وأ ىاعلا ظفللا انلبق اذإ اننأب مزجأ داكأو

 نمل ٠ فقتل لجرلا نه عينصلا اذه عقي مل « نيعراسم هاناجسف

 , فقثملا لجرلا اذه ىرنسو . ناسحتسالا عقوم : عراشلا لجر

 ةبلك ديصتن نأ ىلع صرحلا لك ًاصيرح ؛ عراششلا لجر ىرن لب
 اكل دكا درا كورتجالا وأ ةفاعلا ةملكلا لح نك ةحلعف

 كاذب ا وهم دج قمن وأ اها لكي ايعاشإ لك لغو اسارلأ

 ؛ىحضفلا لع اعوبطم ةناسل ن وكي نأ ىلإ ومستلا ىعو :« قفادلا ىعولال

 ا



 .. ةلفاذلا و قفتاطا :::امه ناتملكلا ناتاه . طاقلاو اك

 تكن ىئرحالاو ءقاكم لك ف ءنردرللا» ناكف 1[ ولا

 ..« نمو وتو ذ] د ىنستا ىلإ ةماعلا تا رارتسلا لع هكا لكنا

 ا

 ريغ اهنأ ةجح ةحيصفلا ةظفالا رورظ لطعن.الأ نذإ انيلع

 . لاعتسالا هلقص عئاش ىنجألا وأ اغلا الاقمار و

 ءارضاخلاو ىضاملا قي ةيكرقالاو.ةدعللا ةلثمآلا ا دخ ته

 . لب « بارغتسالا عضوم ءدب ”ىداب تناك تاءلك روهمجا لوادت ذإ

 نوفلاب اونا انعبماتلا,لدينماو .رءارمضلاو ف رح

 تحبصأ « ةفيرط ةديدج نتابلك ةيينجآلاو ةيماعلا تالكلا نم

 راو ربع نيح اهزيع نوعطمي الإ ىلا ةسوتأملا كدا 7

 . نوبتكي نيحو

 هَض رف اه ”نيتنأ ةحبصيلا ةملكلاوءازإ .٠ رد[ ادع ا

 هسفن ىف د< روهجاف ٠ عويشلا قيرط ا دبت نأو « فرعتلا

 كفو لوط الع ىضع ناوي راع ىلجلا ك0 ا ل

 :: ليحدلا وأ اعلا ((لئاقه لع ةلكا ا 1 0



 ملا © هاد

 ىتح « ةيبرعلا ةغللا ديوست ىف ةبغر نمو « حاصفإلا ىلإ عوز

 . نيحلا كاع العلا ةملك ل اه نوكت

 ىلع لمعيو « ظافلألا نم حيصفلا ىلإ وف ماعلا روبججا

 .. هسفن راطقأ هيلع كلم ىذلا ىعولا كلذل اعوط « هتعاشإ

 ةيماعلا ةملكلاب قيضيو « ةفنأ امأ ةيبنجألا ةملكلا نم فأأب هنإ

 "هج فلا ةملكلا راثلإ لإ , انزع ارق دو رص كعأ

 مافتي ىلا ةفاقثلا ةغا ىوتسم هتنلب غلب ىتح املقانتيو اهفقلتي ورهف

 . ريكمتلاو:ىارلا لهأ نوةضاخلا اج

 00 رند لل بلا نس تاكط انطق تدار

 15 1 ديو تل للا تكلا قم اهيريعو فا رماح

 ا ل كا كراج ةيررتلا لا فدا دامو رع

 ةرردلا ار لم وتو داو ةيكوت ؛ ةجار دلو. ةلجعلا اتعاز

 3 لا ل كيف يا! كفا دلتا ءكرك و ؟هةراسسلااو

 ! ءالجلا الإ ثالثلا تايكلا هذه

 ناتلك اذإف , «نانيل ١ و « ةيروس ه ماعلا اذه فيص ىف ترز

 00 70 أمهم ىدان 06 4 عويشلا املا 5 رح 7 م اتعاش



 ؛ همهم مف نيفقثلا ضعب ىلإ ثدحت اذإ , عرابشلا لجر نإ لب

 لاعي هأرتف ؛ عفرتي نأ هقوط فاه وت ةيراسأ عفرتلاب هسفن 5

 عاطتسا ام حيصفلا نم اهب وندي نأو . هترابع بذهي نأ هثيدح ىف

 : لس وتلا كإ

 وه اذإف « ةيلزنم بلاطم نأش# رفا ىف نيلصتلا ب كلا كت

 : ةشيرو : ةرنك بتك, نأ أشي ملو « ةفبم ةلكو « أكتم ةلك لمعتسي

 هثدح ثدحت اذإ نيتيماعلا نيتملكلا نيتاه لمعتسي هنأ نيح لع

 ريغ بلاسأو., أطاَقلأ -ةباتكملل نأ هبم تافتعا كلذو . فراا1

 ٠ ١ بيلاسأو طافلأ نم مالكلا ةعال اع

 «كئارأ» ةلك تيأر « ةرهاقلا » عراوش نم ريبك عراش ىفو

 ربعي ةعانصلا هذه نأ عم « ىما ركلاو دعاقملا ديجنتل لح نيبج نيزت

 نكلو « ةحيصف ةيب رع ةللك ىهو ؛ « دّجنم » ةملكب اهحاص نع

 قنأتملا دجنملا اذه ثعب ؛ لاعتسالا ىف اا ذتباو « ةيماعلا ىف ابعويش

 سازلا رعمشت ةديدج ةحيصف ةبلك ذخت» نأو هل انا ونع امتجتب نأ لع

 . عيفر ظفاب عيفرلا نفلا ةاوه بطاخب وبف « لذتبم ريغ ناذف هنأ

 ند ابك ةيبرغلا تاثيبلا فمرطسي اه راك نإ



 كت 01

 كاسمتسالا اذه ىفو . ًاءيمج ةيناسنإلا خيرات ىلعو انيلع ةزيزعلا

 . ءاقبلا عزانت كرتعم ىف انسفنأ ةياخخ ةيعيبطلا ان رعاشم قتلت

 ةرهاظ « ةيوقلا ةيعاتجالا ةرهاظلا كلت مواقت نأ نذإ ثبع

 ةمشاولا لماوعلا ةمواقف « ةبورعلاو قرشلا ممأ نيب ىوغللا لتكتلا

 . قافخإلاو ةبيخلا ىلإ الآم ةمواقم عمتجلا اياوط ىف

)9( 
 كانه نأ هنن ةجلو ىف رقتسا دف اههالك تفقثملا زيغو ثفقنملا

 ملكت اذإ وبف تردد و .نطاخت ةغلو « نيودتو ةباتك .ةعل : نيتغل

 , ةجرادلا ةيماعلا ةجبللاب ؛ رطاخلا وفع : ةيجسلا ىلع همالك قلأ

 0اس أ تس تاذ نع أ رقم وأ اما نيكي يرض اذإ و

 ىبرعلا نايبلا هيضتقي ام لك ًابعارم « هلمج نيوكتو ٠ هظافلأ

 ىلإ ومسي ىكل « هريبعت قسنيو « هلوق لقصي كلذب هنأكو ؛ ميوقلا

 عانطصا نع افوزع هارتف , ىحصفلا طانم « قومرملا طانملا كلذ

 نأ هناكمإ دبج الواح « تابلك نم جرادلا ثيدحلا ىف ىر ام

 ةماعلا ةأيحلا ىف رودي ام اهدبةسي نأو « حاصفلا ظافلألا ذختي

 .٠ ريب أع نم
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 ذخأت نأب ةيرشبلا تاعامجا ىلوأ ةيبرعلاو ةيقرشلا ممألا لعلو

 ةيروطاربدأ اهنم فاأتت نأو « ىوغللا طبارتلا كلذ ةركفنم اببصق

 . ةيب رعلا ةغللا

 ةيرؤوطا ريمالا قلختتا - . رأ لع مط للارع

 ةيروطاربمآلا هذه تمو « خيراتلا روصع ىف ةيسايسلا ةيب رعلا

 كفراضت ال ءاثام تارهدرأو : ةصاق انا رطأ د12 لح

 نأ ىلع ًاضيأ ةيعيبط لماوع ترصانت مث « رهدزت نأ مايألا

 اهءارو. ةفلخع , ئتريكلا ةيساسبلا هروطاريمالا كلي ريف

 . "ىحصملا اتعل لود

 حرسم ىلع اهراتس لدسأ دق ةيب رعلا ةيروطاربمألا تناكاذإف

 ممأ نم. تمص 1 .ةره نيب طلب ىروغل ريظم ى ةمئاق ىف هلال

 انطابر ءاقبتسا ىلع ةيفاخلاو ةرهاظلا انتيعاوب لمعن نحنو ء« بوعشو

 ىح لماب لا اذه انزاكو.. ةيرعلا ةنللا ةروص ىف سدر

 انناهإف . ةرضاحلا انتاسبالم مثالي وحن ىلع , ةلئازلا انّيروطا 0

 اهيف عمجتت ىتا ةيروطا رنيماللا كلت انناكعإ نو نيس يعقل

 انتصغت تاموقع كسمتسن ناعاإلا كلذ ا تل



 ا ل هير او ودا ررطا بدأ ارحاق الع تناقو تاكا نانبلا

 ةغللا هدامع ىفاقث لتكن موق ةيروطاربهأألا هذه فارطأ نمو

 .تاغللا مب وقت ىف هب "دتعيال فا رطالاك ل: نيب توافت ىلع ؛ ةيزيلجنإلا

 فلج ىلا ير وطا ريم ال | كلت ةيوذللا تاير وطانيماالاةلثمأ قمَو

 0 رككللا تانلو افاو انانأ ىف ةين املا ةنالا ىلكتت بوعش نم

 .ةدحاوةغلب اب. وعشطب ارت”ناطو الا هذهددعت نم مغرلا ىلعف ءارسيوس

 ان رمزرم نوكتعتا فيس ردا ةيوغللا هوو رد

 . ضرأآلا عاقر نم اهريغ ىلإ « ارسيوس نم بناجو اكيجلبو
 ةلتقملاو ايناسأ ف لتمتت ىلا هن ايسالا ةرغللا ةيورطازبمالاو

 8 | | ماى ةلمستسم هلو ىلإ ةيلاش رزإ ةتللا و بة دوتملا اكيررمأو

 ” ررصلاو هلم لا تان نم كلح ريع ىلإ

 «ىفاقثلا هاجتالا سب رقت ىف رثآلا غلبأ ةغللا ةد>حول نأ ةبرمالو

 ليش هب ردنا ىطاتملا ف كا 3- ءانثا ىف كلذ تريح دقو

 !مئاوهأ و اهتفاقثو اه ريكفت ىف حنت اممم ةقطنم ل كف ؛تاغللاو رصانعلا

 ةمآألا عباط ناك نإو . ةغللا نابلب اهتعضرأ ىلا ىربكلا مآلا ىلإ

 - لالقتساو ةد>و عباط اهقطانم فالت+ا ىلع ةيرسيوسلا



 ب مود

  نيكم نأبب نم هيف امينم وي نم لكلب « هللا باكي نمؤي نم لك اهيلإ.
 ىلاوت ىلع :« بلا ىضاوم ىف ىحصفلا ظفح ىذلا وه رانملا اذهو

 . نامبإ ساذلا ىف قيام « نامزلا ىم ىلع اهظفحي ىذلا وهو « رّيغلا

 كلذ . ةضخاو ةعاتجا ةرهاظ ىلإ عجرب ًانيتم ايس نأ لع

 ةماشتملا ممألا نيب ىوخللا» طبارتلا يف عراب زها نملا فلل

 . سانلا عمتجب ىف ةيوغللا ةيروطا ريما همسنام وهو « ةيراقتملاو

 ىلا تاسبالملا لاوزب ةيسايسلا تايروطاربمألا تلاز دقل

 كش نأ وصخ رق: ممألا تاعامج نيب اهنيوكت لع تلمع

 ةيفخلا ةيعاولا ىف اهثعبمو ٠ ىرشبلا عبطلا ىف ةليصأ ةيروطاربمألا

 , ةعنملاو ةوقلا ديني داحتالاو رز آتلانم لكشىل] عوزنلا وه ناسنإلل

 نم ىحنم وأ « شيعلا قفا رم نم قفرم ف طبارت نع ىمألل ةينغ الف
 ءاوسو « عاتتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف ءاوس « ةايحلا ىحانم

 > نادجولاو قوذلاو زقحلاو نيد تلال

 رهاوظىوقأةيوغللا ةيروطاربمألا انل لجنت نهارلا انرصعىفو

 رطاتعلا كت فاح تحلل لكك: ىف ردم مهلا نيب طبارتلا

 ىف ةيزيلجتإلا ةيروطاربمألا لظ ضاقت دقف ناطوألاو سانجالاو



 1 7 ل

 000 2 ةماثلا نإ 5 يجو نيحخ نيب ةماقلاب ف اتحلا الدم
 انلوات اذإف « ثدحتت اهب « ناطلساأو ةمالا شدع ةماعلا انتايح ىف

 انغص « بطخنل تاّصنملاو ربانملا لع انفقو وأ « بتكنل مالقآلا

 . حاصف تارابع ىف انثيداحأو انراكفأ

 نأو « هاطاعتت نأ اناضاقتي ءىثب نوفتبال ةيماعلاب نوفتالاو

 تنل ارح نكو ء ةناسح ةلسولا دحتن نأو + هقرعت قف“ دبحي

 اق ىصنلاو ةىدلا انسف ال اندرأ ول .فاتخلا اذهل بجحتسن

 « سارملاو ةب رجتلا ناولأب ريبعتلا ةجلاعم ىلع انديرتو « ملعتلا ةفلك

 نحو . رع الو ايف ةقيقمال انهاوفأ' لواتتم ق ةمانلاو

 7 را وأ اك نود انمالأ ا يرد نأ ترد
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 "ةقيرطأأ نأ ةبرجتلا تقبثأو , كلذب ”ىدعت لف « مالكلا نم ةلمج

 ظ زاجتإ ىف 'تدمتعا ةعبطملا نأ عم ؛ تابقع لمعلا ىف اهضارتعت ال

 ْ ” لا لاييسإلا هب ير تلا عفو رحلا ةفوديص لع كلذ

 اة رد لويقلا رم اظل تيمفل- ةفيرطلا. هذه نأ ولو

 كباسم ىف نفلا لهأ اهدوزي نأ ان.ءقوتل « ذيفنتلا عضوم

 « اليمت اهوديزي نأو , ديدجلا اب-عضو هب ىحوي امي قورحلا

 ا هدأ ايلي ام ىيفتلاو لاشتلا ناولأ نم: ايلإ ا ريسيو
 1 نايت اوراس ئايلل دلو ءارلطسم 6
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 اننآل ء ةنودثم رسيأ اهّسيلعت لعجيس « ارخآو ًاطسوو الوأأ

 ةلاح ىف امان ءنوخلا دادس دجال فرط نكمل عودرت ال

 ةءارقلا ميلعت ىف هرثأ كلذلو . هبيكرت لاوحأ ىف هنع هدارف]

 . نيلهألا نيب ماع هجو ىلع ةيمأللا ةخاكمو  نيئشانلا

 ا

 . لخع امل. قيد ال نآلا: ”ةعبطملا :ايمتفجتم ىلا ثعاضملا نأ

 اذاف 2 هلقدك اه رك أ نم راردتس كوزملا قودتع نك

 كلذ حبصيسو ٠ ًاعيمج اهب "قضي مل لكشلا تامالع هيلإ انف

 ديزي, ال ًاعيمج ابطبض ٍتامالعو ”فورهلا ىوحي ىذلا قودتصلا

 ةلوكشملا ريغ فورحلا قودنص نأ نيح ىلع « ًانيع نيسمخ ىلع

 . ةئامئالث ىلع ىب'ر روصلا ةددّدعتملا ةنهارلا اهتلاح ىف

 ١ 3 ا

 نار ولكل هنوقفشل ارك ىنلا نرقلا رات

 هنم 'ليلقلا  :روقفنيف « 1 رفاوتيس اهفالتخا ىلع فورخلا

 نء بلك ةركش لكل حبصيسو . لكشلا بالتجا ىف

 . ايف لكشال ةلك فص لطم ناك ان ا ةبلطاو 01



 : ةيئآلا ايازما اب قّكقحتت ةقيرطلا هذه نأ ىدنعو

 .هلوأ

 فورحلاف « ديدجلاو ميدقلا نيب عطاقلا ةّيلش ىنشت اهنأ

 . ةفولأملا ةميدقلا ىه طبضلا تامالعو « ةفورعملا فورملا ىه

6 : 

 ا يف ا ءاميحال ةفضا و نووكتم فورا نأ

 زيت ىف هتروص رع فرح "لك اهف برس « ةطوسبم لب
 لذا

 : المل

 اهذخأت « اهنايعأب فورالا ىلع عقتس لكشلا تامالع نأ

 ةيكرملا فورحلا نيب تامالعلا حّّجرتت الف . حْمالاب ثاظنألا

 عقي امل ردصلا بحر فرح <لكنأ ذإ . ةدحاولا ةملكلا ىف

 نم تامالعلا نمات كلذيز : لكلا .ةمالغ: وم هن اوأ ةككوف

 . بارطضالاو اطخلل ضّارعتلا نم ٍلْسسَتو ء حزجزتلا

 : اا

 «تايلكلا نم امعقاوم عيمج ىف فورحدلا ةدحأو ةروص ذاختا نأ



 اا ام سيرت نو و حااوعوي 44 0 ا 5 ١

 مدل "86ه د

 ىرد# ىلا ”ةفراعتملا طيضلا تامالع نختن نأو ٠ ةئاسمالث ْط

 ناك امفدخ ىذلا قودنملا اه ياترس  ا

 تحف او ةيلصاللا تارتدلا ةدسملا وسلا سا

 اعط . رش لو ةقهف رع ق تارك هذه لل

 نفاوتب © 2 ريستلاو'ةلووسلا رم ع ةعاطلل رفاوتب اذهل

 . ءانع الب طضلا ميمعت نم منغ ير اقل

 روص :نم اهبلع رصتقن ىلا ”ةروصلا."نوكن نأ حجرتفأو

 ىهو « تايلكلا ٍءدب نم لاصتالا لبقت ىتلا ةروضلا ىه ء؛ فورحلا

 نأ لع . لو الا نمو افورح : ةعاطلا ىف لخأ ١00

 لاذلاو لادلاو فلآلا فورح لظتو «"ةطوسبملا فاكلا َسثؤت*
 ' ىلع ةيقاب فلأ ماللاو ةطوبرملا ءاتلاو واولاو ىازلاو ءارلاو

 . .اهدارفإ ةلاح ىف اعووض

 كم مقال + ةقيرطلا هج اة اننأ ”طارلاو

 تاظتر الو“ ”اضعازتعا نيش ال رخت لغ نال هو ررعاا كانك

 لوبقب ”ماعلا ىأرلا عانقإو ٠ ءىراط رست اض رأل ناهد الا 5

 .٠ كبدج عوش



 .ساسأ ىلع موقت ةقيرط ضرعن نأ ىلع اذه انادسح دقو

 ناكام اهنع نن اننأ دب « ةنهارلا ابعاضوأ ىف ةيرعلا ةباتكلا

 . ةيعبطملا فورحلا ىف طبضلا تامالع لاخدإ نع ًاقئاع

 022 ال لمح ةيرعلا ةقاطملا لق كفوا: قودنص نإ

 ل ام لاجل لج اه ايمو ا ىرفلا اوم هددت روج

 ةيدنب ىف فورحلا عوقو بسحبو ؛ اهرخآو ابطسوو ةملكلا

 ”قودنص عسا كلذلو . ضعب قوف اهضعب بكرملا ةملكلا

 01 يردن هه لمت ةرأ زر لعق + ةيحان نم ةفورخا

 حبصأف « ىرخأ ةيحان نم ةملكلا 'تّيكرتو . طبضلا تامالعل

 رس وه هلك اذهو . قيقد ريغ اهلع طبضلا تامالع عضو

 اهلا رهو ءانمم ءادأىف اهق انخإو :"ظضلا تامالع لاقتتكا

 . عباطملا امج رت ىلا بنعكلا ةاافاسا انس ف

 ها لك فورا نوص رصف تكرأ ىرأ فإو

 ندع هعطما فورخا قووفتمل نوكن كلذيو « ةدحاو

 ان ىلا نردلا كله نما تعكف: اننع نالثلا وواجتال
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 ات .تقو ني ىح يي ةانأو ةكح ىف ىأرلا اذه ند

 ئ يدنا كيف وه

 ةدارحإا ةمالا :لوش هل ليصكم نأ نكم ىذلا ءارجالاف

 هزة ريعتت اول. ]حم .ةتيزرملا ةياعكلاب ةلكدفمل نركب نأ نيه اباه

 . ةفولأملا امتروط دعم ركتتت الو ؛ ةعاقلا فورا

 « مدقلا ءاقبتسا ىف ماعلا ىأرا ةغر يقاتل دعا تل

 بعاصملا ليلذنل ةليسو نم ذختن امب نوبحر ًاعيمج سانلا نإف

 . ةعابطلا ناديم ىف ةلكشملا كلت لح ضرتعت ىتلا

 ري د ارا! ميعاع ب



 00 ةلط جني انافحتسا الإ بخ قلل ريغ نك يسم حل 3 ٍِ 6 7 2 0 .ه

 ركل رك لطم
: 0 1 0 
 لماعلا اذبف نذإو ”ةئقع فد ىذلا وه ٠ لسص اعل "فدل

 ل حا فا والا او داو لزو وتقع!( هيا داق اه لدرس قا هو رح ذاخضا نم ٠ ئأذلا وذو نو ركنفملا هبا ئداتب ام ليس:

 1 رعلا 4 امكل 0 وأ هك ددتقم هدب دج

 حتاوج نيب رقتست ىتلا ةّيسفالا لماوعلا نأ ىلع فال الو

 ةلجحلو ظ عافد ةعورو ظ 8 ميم ةودب 2 0 06 الأ

 : عسفأ ةناتساو ةدريصم رو طر طبعاا كلذ 5 ان ع اذقإ

 تالا ذه تلاز اذإف  امتاسباللمو اهمايسأ ةيسفنلا لماوعال نإف

 مدل اك لماوعلا كنت ١ عم تاازأ الم تاساالملاو

 . اجالعو اهل ءاود نامولاك

 تابيهو ؛ نوناقب ةباتاكلل ديدج حارتقا "ضر كف“ نأ تايه

 ىرجملا ىناحت“ ةلواحع لكو + عاذقإب اماؤلإ هب سانلا "مرت نأ

 ”قحح نف . قافخإلا امل بوتكم ممآلا ةيسفن رودطتل ىعيبطلا

 نأو « ماعلا اهيأر رضاحلا اهدوع ىف ”رياسذ نأ انيلع ةيبرعلا ةمآلا
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 . هيناعي ام اهتبوعص نم ىفاحيو
 هلفسأ نم « ةيبرعلا ةمآلا حنا وج نيب ىرس, ىسفن لماع هد

 ىلع موقت ىتلا ةثيدحلا انتضمن ىف انريهامج نإف . ططشلا نمأي م

 ةتلابملا ةعزن اكلت «ةينسضارلا ةيرفلا راش 0007

 نيدش ىف 'ريهاجلا ةزهو.. ةيموقا اتاصخشم لع صرخ ©

 هذه ىدحإ ةيبرعلا انتباتك فورح نأ مموتت - كلذ امصرح

 ًامدهو قرطتلا ىف ًاناعمإ كلذ ناك اهبتدين نإف + تاهمدلا

 . زنزدلا خئوقلا تناجلا _ىف اظرف «ررتالا

 : اءامالا ىلإ انتعبت ى نوع تلك انا م مغرلا ىلعو

 كلت ان ريهاهج 1: -رإف“  .بانسآلا لكب ةراضخلا نم نودحلا

 كت ةنرا رمل تالا دي ٍقأطو حم

 ةعاتجالا انتا .نوكث نم ءىت نع لووتلاب ضن 0007

 . روشقلاو رهاوظلا نم نآك نإو

 ةادأ اهنأ ىلع ديزت ال تناك نإو « ةميدقلا ةيبرعلا فورحلاو

 دق اهنإف « ريثك الو ليلق ىف ةغللا رهوج نم ىه تسيلو « ريوصت
 ةكدشل + :سيدقتلا حرم ةحشسم «' ةماقلا اعاضوأ ف تدل



 . حوضولا لك ًاخاو هارن ىذلا قطنملا اذه نأ َدْنِب

 انشأ لانا نا ند انا صل

 ؟ "لمعلا عقاولا ديرن مأ « ةيرظنلا قئاقحلا ديرنأ

 00007 هنود لوقلا لاحقا ٠ تابرطتلا بيوت انك نإ

 . ناهذألا هيف سفاننت « تابنجلا بيحر حارتقالا

 انسفنأ حراصن نأ بجيف ٠ سوعملا عقاولا اندرأ نإ امأو

 . ءارموالو ةيراوم ريغ ف

 نطول اكلم تسيل اهرهظمو اهرهوج ىف ةيبرعلا انتل

 00 ال اق ةلوظ 8 ةراوصقم هالو  هادحو

 ةذه نأ ءالجلا ةباغ لجو . لودلاو ناطوألا نم ةفئاط نيب

 ايف ىري املك ةيبرعلا ةمآلا امكتاوج نيب مضت ىتلا ةفئاطلا

 ايار ةميدقلا ةيبرعلا ةباتكلا ىلع ءاقبإلا ىلإ حضاو هاجتا

 اك ةيدلا ةمثلا قف ماعلا كئاشتل ن2

 لكلا تاجاك اولا نقي اذكلا كل: دوودتففب نو



 كت

 _آ

 فورخلا هذه ىلإ انتجاح ةأطو ل_ةتسو . اهيلع عضاونت ىلا

 نكلو . عجارااو بتكلا كلت عبط ىف ًاطاوثأ انيضم املك

 نم تائم عبط اندسع أ نإو ًآمئاق قببس ةجاحلا هذه نم ًارذق

 . تاثمو تان

 ةباتكل فورخ هنأ لع اهات نأ _ نش اذه

  ناديم ىف انديدجو انميدق نيب ةلصلا عطقي ال « ةيرعلا ةنللا

 ىه امم قثوأ و قع تّيسقَب امبرو « ةيقاب ةلصلاف . فيلأتلا

 ةبرغلا فور ةقرعش ايضتقت مالا نأ كلاه اف 2

 ثارتلا ل < ىلإ قيرطلا انا حضو اهانفرع اذإف .  ةميدقلا
 0 _- 3 ا 2 -_ - 09 مما

 : ءىش 4ع انا 30 بتسعأ نأ ام وا همم تسد :نرعلا
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 ا ا ل رنا لاو 3 دأ ملع نم ت 26 م لأن البق امن] قيمنا

 وو رخآ: 5 وص ملعت قف تاعاشلا نم" ليلفلا ىقأ اذ[ -كلذو

 كيج ريما ليسا ذه ق ز ذار < ةرملا هني را
 وه و ثا - 501-5 ها 5 َ

 طل اروصأأ لت هتك ىف ”ثئرما لك نأ بيرالو ا ا 0 1 د 0 يول ا

 درو ٠ تادودعم تاعاس َْق « تناك ةنا 5 افرح نبرشعو ةين اع

 ا ؛ ع . رلوسحعد ريغ 5

 فورد> سايتقا ىلع عضأ و ثن 3 ل علا ةمالل مك ولو

 : 1 كل ذ عم بجوأ » ةدبدج فو ا و 6 ةيبنجأ

 56 دس

 : 5 هيب رعلا فورحلا ةعدقلا روصلا كلت م 1 ع انا م

 ىلع اونو « مهتتسل كل لا يدا كورد رد

 نحللا نم اونمأو : اهتالك فيرصت اونسحأو ء!مقطن ط نك

  نرأ ةمدقلا ةيب رعلا فورح متفرع اوعاطتسا  اهءارعإ ىف

 ”عجارملا امسالو , فلّسلا ثارت* نم اوءاش ام اوعلاطي

 . ٍبادآلاو نونفلاو مولعلا عورف ىف ؛ نقكلا فارما ءايحتكللا

 ىتح « ةمئاق ةعردقلا ةيب رعلا فورحلا ملعت ىلإ ةجاحلا لظتسو

 هفورحلاب بتكلا تابهأو عجارملا هذه عبط ديعن نأ انل يسن



 بل ما ل

 امم ككن ةعرسس رآه رح لعل لب . اهرضاحوب

 ابنايتك ٠ نيستوا ةعللا ءاحإ لإ دادس نوكشت ةيردلا 210

 :قداو: لطبض "قد ةعردملا نا ةسبتقلا فورلا ره ت7

 ”رنفأ نيملعتملا لج لوانتلا ترقأو لطضلا اذه ىذا

 .-انايب حصفأو ..اناسل موتاوء كلم تارا
 ميدفقلا نسب عطقلا ىوعدل نيضرتعملاو داقنلا ةراثإ. ةلعو

 رأي كرر تذضخا اذإ نر مهنأ . ديدجلاو

 ىلاوت لع اهانئراوت :ىتلا ةييرعلا تافلوملا رطط نادع

 *ىراق 0 ل رسل ك0 باقحألا

 ةقباسلا لايجألا هش ءاخت ام ةقحاللا لايجألا دقات كلذبو

 لوقعلاو حتارقلا ا 1

 « هقطنم ى اتبع بس اذإ اديدح الج نأ لا 0-7

 قدأ ًاطوبضم «ىبرعلا مالكلا ةءارق نم نكمتف « تامالع أب

 ةكشلم كلذب بستكاو ٠ .بارعإ مصأ ًابرعم : طبع

 نرأ ذئدعب هزتجسي ال ديدجلا ليجلا اذه نإف  حاصفإلا

 , ةميدقلا ةيبرعلا فورحلاب “تيت ىتلا تافلؤملا ىلإ عجري



 لاك ام كا رد تاع را محلا نم نوذاثملا هب ئددانا اه هلت

 ةباتكلل دخت امو « ةينيتاللا فورحلا ذاختاب ديشي* اهند

 ةديدج عاضوأ وأ تامالع لاخدإ ىضتتقي امو « ةعرتخم 000

 دلل ا جالا رع ناد مال كالا رار

 مام د نوع سارا ةاقلا هش اك رك ناك + حا رتعالاو

 ةلصلا عطقت ةيبرعلا ةباتكلا رييغتل ةضورعملا تاحرتقملا هذه نأ

 , قئارطاا هذه ىدحإب سانلا ذخأ اذإف « ديدجلاو ممدقلا نيب

 ا ولولا اليم رت امتاردرش نأ نيياو 2 1 07

 عافتنال ا نيبو ديدجلا ليجلا نيب لي.حو «ضيرع ةفاقث ثار“
 . لاح ةيرعلا ةعالا هيف ةيهرد ال ىذلا تا رتل كلذب

 ىوعد ديد لاو ميدقلا نيب عطقلاب ضارتعالا نأ قحلاو

 1 نار وتصل ىف فا رس[ وا كرفلا ىلإ ول د

 ةيردلا ةعللا ري :تاراشإو تامالع هال

 اهيضام نيب لدصفت الو « اهديد جو ةغللا يدق نيب عطقت ال



 2 6م 2-2

 : الوأ وف . ةفلتع تاب نم صام دل اذه فد

 0-0 الإ زا تيوف# اذهو « تايكلل موقملا زيسحلا 6 َ

 قارتفال , ةلهو لوأ ةملكلا ءافخت نم ىمحبال : ًايناثو

 ةيلك لك .نيب.لصفلل  ةياعرو ةظقب .ىضتقي ::ًاثلاثو . افورح

 ةنامأ ال عقاو وهو - لصفلا اذه ىف نواهللا عقو ولو : ةباكو

 ”رانعتلو « ضعبب اهذعب تايكلا ةفورح تطلتخال - هنم

 نيرو اهنني قدر فيو« .اهتلمج ىف ةللك لك نك نأ ”ىراقلا لع

 . :اهولتت ىلا ةملكلا



 اا 1
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 < .. :ىمزلا باستكا هعباط « ريستلاو ةعرسلا هياط رصعفف

 . تاقفنلا نم نيوهتلاو : دوجلا داصتقاو

 .طيضلا تامالع عضو وهو ٠ سماخ.. ئحنم و (ه)

 يتلا نو طا قيراقلا 1 ةلفشم فو

 ةاابص هلأ فو ركل فرش نال :تامالتلا عضوقت 15 ال

 ةببرعلا ةباتكلا عاضوأ ريدغتت نرأ ىضتقي لحلا اذهو

 هب لح حسفشم فرح لكدعب نوكي يل « تاملكلا بيكرت ىف

 هلع تايلكلا فورت نسب ل تأ ) طر.ضأأ ”ةمالع

00 0 0 - 

 9 أمقو 6 0 أمذ تايلكلا روص ولد نَدإو َ تامالعلا

 مجح ىف داصتقالا ةبزم تيوفت كلذ ىلإ فاضي . فولأملا نع
 ةعانإ ابطض تامل ايفو رج :نإس لضقلا نافتنء ةملكلاا

 هايس

 يور كل اصف رع ادنملا يعانمل)*ةعافت اياز
 ىلع ًافيفختو « اهاع طبضلا تامالع عضول اليست « ةلصفنملا

 . هيب رعلا ةعبلدملا ف فورهلا قودتص



 د

 ةرورخ ى اعف ناثاو لوألا ىختملاو ره قتلي نحللا اق

 اندفلأ ايف ةيبرعلا انفورح نع ”لزن نأ ىلع ءدب ةىداب قافتالا'

 .”ايطيط تامزاع دم انفزرع امو« اهرو. نك

 ةيبرعلا فورحلا ىلع ءاقبإلا وبف عبارلا ىحشملا امأو (دز

 فرحلا عم طبضلا ةمالع بص" نأ ىلع « ابطبض تامالعو

 امم تلف الو“ هلك عوق ال حل فرحا ت2

 امهنب 5 اب الصنم يطبخ ماعم عاطل فر ا

 ظ ظ ا

 , ةادآك امهاتاك ء ناتبقع هبجو ىف موقت ىحنملا اذهو

 ك0 لا ترد نإت ..فداشتا ىو لاو سا
 « نؤفافكلا هبات ءزؤضلا ريثك ةماقلا ايعاضوأ ىق ةبردلل

 در فدنملا لإ تليخأ واوان نا ةئامالث نم رثكأ غلي ذإ
 دادزال , اهفالتخا لع طبضلا تامالع اهملع فورا نم ةديدح

 نم دقتتسالو . ةفعاضم افاعضأ تالكلا فص نرعاقلا د

 ةاعارم يحتمل اذهفا .: نآلا نودهتعي اه" لاثأ هم مبئاقوأ

 كلذلو . تدتعلل ةّيلجم « تقولل ةعّيشطم . فيلاكتلا ةرثكلا



 مدل م9

 6 ليا نو نيعرخلا لعام ا ةديتاللا وأ ةيرعلا فورحلل

 يقي الو ٠ ءاشنإلا ةيارح 1 0 ىلطل ممامأ ”ىلاحملا نإ و

 ةعرتخ فور< ذخألا 0 . ديتع مئاق وه ام ”ةبقع طايح

 «سفنلا ةعاجتو « ردصاا ةباّتجر' نم بلطتي صآ ء دحال ا دبع

 فخاللا بلطتب امم رثكأ بيرغلا ديدجلا لوبقل دادعتسالا نمو

 ىلا ةعرتلا فورحلا َىّببّتلا نآل . ةينيتالا فورحلا ةقيرطب

 ميك نأ تار الى رمت لو ةانكاط

 : ءادألا ىف اهتبافك تتيث , ةفراعتم فورح سايتقأ نم

 . لمعلا ىف اهتارمت ع
 م يلا لا لع كفيلا حانلا كلانو

 لك نأ اال ى طجإلل طيرصلا تامالع حامل
 .تامالعلا هذه د » *ىراقلل ةضاو 6 عب اطملا لع روم

 . فورحلا كلتب

 « تامالعلا كلت اهب “تقل اذإ ةيرعلا انفورح نأ تندر

 .ركعللا نمد ابلغ, تضافأوإ :: .ةفؤلاملا ايحروص اعيشنا

 - ضومخلاو



 مع مو د

 ادي دحي ل كلذلو . ةيبرعلا لهأو هلهأ سقت ألو هسفنل ةبّحلا

 فاعل نك ١١ ى كفاك لا :ةنياوللا ةيرذزدلا هذه ناكل نع

 تس روم دق كلذ عم ىهو « ممألا ني ٍبيرقت ايش . ملاعلا

 اهتردق تتيثأو « مادختسالا ىف هنا مم تبستكاو « ةءابطلا ىف

 هلاعم اهل“ نقو... ةرتجاللا تاغللا ةراتك طبخت ف. لدا تو

 ليبدعالا '"ةورض_نم:اهيلع ل اخدأ هيكل ودي ءهمشا رطا اناس

 لعجي ثيحب « هجو قدأ ىلع ىبرعلا مالكلا ةطيض ةيساني اه

 ةقداص ًاةلالد ةيتوصلا هتروص ىلع هتاذب لدب ةملكلا ف فرح لك

 .. ماهنا الو اهف.سبل ال

 لحب ةديدج فورح عارتختا وه : ىناثا ىحتدملاو (ب)

 . اهل ةمالم طبضلل تامالع تاذ « ةيبرعأأ انفورح لس

 "تيحارتو . لواخلا نم ىحسنملا اذه ىلع نودراولا رثاكت دقو

 ,ريكفتلاو راوصتلا مهلإ] ىحور ام نوركشبي « نينانفلل همام

 , عاقل هير رلا "خفر زل نوبل نع نود درا نس

 نايا هلل نا وتر ام اةفريدخملا كووول نينه ناولا ق' نك اكوو

 تارت "ىلا اياوملا نئاسو : اريسملاو ةلورسلاو .٠ لالا



 ؟ ةاكشملا هذه لح ىلإ بلا في 00

 اد 1 ىأزلا ىوذ 0 0-2 ثحبلاب اطوانت دقأ

 ىلإ عجرت الا 2 َ لولحاو تاحرتقم نم مل أدب ام

 5 ةكس "حاتم

 دقو « ةينيتاللا فورحلا ذاذتا وه : لوألا ىكحذملا (أ)

 01 22 7 لاسملا نحاض ادا هج هاذا نأ ترا

 الاس ىف لكلا ادم ىدان . ةفاحلاب هللا هيعشم ءاشاب سد

 انتالكشم ' لاعت ىتلا انقماثو سفنأ نم ةيخرات ةقيثو الإ ٌهدعأ ال

 ةيلجتب » ناب نم 4.ف ًصضافأ مف 6 هيلاعم لقكت دقو : ةفاقثلا

0 
- 

 اهملع ل 2 تاضارتعالا ل نس لخلا أزوه لع 4 رب 37

 ىلا | علا عادي مف : دينمتلا و ف ٌْ 0 نأ ءاش اه

 داك ةادانلل لادلجل هنأ هيلاوم قار اه لمت و . ديزتسل دار

 دا كا كلا يسبح ةقرزط نع ىع نأ دعب ةنيالللا فورملا

 ةينمالا هذه قيمدتب رمفظم مف » ةيلاملا ا,نفورح ءاقيتسا 0



 طارف ىلع هيف أطخلا نأو ©« ريسع 1 ريسع عبطلا براجت ىف

 لكشلا ءارجإب نحال كلداو رست د ا

 اذهل ”ي.ةثتل اهنإو . ةصاخلا عباطملا ضعب الإ بتكلا ىف

 اعوط .« ناسا ”يكأ هل نيحو ء نورا 20 ا

 ع ىف تنعو دمج نم لكدفلا اذه لاخد] بدلطت اك

 : ًاروط هحيحصت ىفو « ًاروط مالكلا



 ؟ ظيطلا ةعاشإ نع انك ادمإ ةلعان

 ارصنع هزامعاب لكشلا لاهدإ نع عباطملاب مججأ 0

 ؟ مالكلا ىف اليصأ

 |1015 تا ةيرعلا ةعبطملا نأ كاذب يف فغاوبلا رك أ لحل

 "تحبصأف « ةلوكشم ريغ فورح تاذ اهنسفت ةيبرعلا ةباتكلا

 1 لحسم تيرا الق ٠ ةيراج ةفولأم, عضولا اذه لغ
 هيف رت لو « اليقث اهيلع ًافيض هئدجوو « اعرذ هب "تقاض لكشلا

 لادر اناتكر ىف تاكل تدحأ دقن ىلع الغاو الإ

 . اهيلع تالكّدتلا هذه عوقو لمتحت ال بيكرتلا نم

 ةجلاعم ىف تالواحم نم ةعابطلا "نف لهأ هلذب ام مغرلا ىلعو

 عقاول تايلكلا فورد- عاضخإ نم هوخلب امو » عوضوألا

 تايلكلا لة لازام ”ىعبطملا فرحلا ىف طيضلا نإف ؛ لكشلا

 اهتقوف ام دّيصت ىف ميزي رصبلا لعيو « بناج لك نم
 لكشلا اذه حيحصت نأ ٍبناج ىلإ كلذو . تاكرح نم اهتسحت امو



 4 ةراغلا تاوبعلا ى 8 فرخلا» 00 1 1 اننأ كي

 ٍةعبطم نم « نآلا ان ان 50 قل 2 اسولا هذه م. تلا اه

 ل هر ف اهفالتخا لع فدحصلاو عكا 00

 ةقد 0 هاوفألا ل ف ناذالا ُك ا ع ايرذم ا

 نيمدقألا برعلل ناكاف ةعجا [ ل انوا هذه نم نأف . حوضوو

 « طضلا ةعاشإل الإ 2 )2 ةزدعو ةدود# 1 نم

 نسييحن .مل + اهرثأ ةرقو اه رت لع انلئاسو نكس

 مالكلا طبض مزتلن ملانناأل كلذو . اًئيش اندست“ ملف « اهمادختسا

 هد امو : فدك نم 0 امو : 8 فلو مف

 . عايذملا َّق ٍلوق نم



0 

 + ه1 قا ناش

 2و ردم نمت ايفا اع :ةيفاقللا .ةقزرلا هده حت أب «لوقأ داكأو

 كلت نم ًارثأ ىوقأ 'تحبصأل « طبضلا اذ عاش ول ؛ عومسمو

 رخ ىف مهئانبأب اهيل] نوثعبي هارمالاو ةافلخلا ناك ىتلا ةيودبلا ةئيبلا

 ؛ بارعإلا ىف نحللا نم ةمصعلا باستكال ؛ هاو مالسإلا

 . مالكلا فيرصت ىف !طخلا نم ةمالسلاو

 ةيب رعلا لهأ نيب عاش دق طبضلا نأ انرطاخ ىف لئمتتلف

 ”بلاطلا : ناذآالا هطءقتلت امو « نيعألا هيلع عقت ام رئاس ىف

 ”جرختي نأ ىلإ ةيساردلا هتايح ىف ةلحرمم لوأ نم هتسردم ىف

 نيب امف ”ةماع ”ىراقلاو . هتسارد داوم فلت ىف « هتعداج ىف

 ا لإ افا رهنلاو يكفر 5 فحصلا نم هيدي

 ًاعيمج ءالؤه نرأ ان رطاخ ىف "لثمتنلف - عايذملا نه عمم

 مل كك أم نو رق ال

 اليبس كلذ ”نوكي الأ « بارعإ حصأ ًابرسعم الإ مهيلع قتلي ام

 الم ا ناسك[ ع قطنلا ةحااازع ةيلتسعلالا عسط ىلإ
- 

 نلوعمسإ لا 6 طرض قدأ أط ويضم لإ



 دل عمه اد

 كرت ةادازللا لإ هام ىطناا لع هلصوللا را ١

 وعدلا هذين نخاللا نأ اعد «ضولا لإ ء جالا فما

 ' طبض بارعإلا ءارو نف ٠ بعاصم نه كلانه ام ةلمج عفري ال

 « فرصلا دءاوق هيضتقت امم  اهطاسوأو اهلئاوأ ىف ؛ ةملكلا ةيذنب

 امارع] ةغللا نع ضف ف نأب ”ىودون“ اذإف . ةغالا عامس

 لالا هنأ الإ كلذل: ةبنست الف : اج اهعابلك طباوعو افرصو

 . ليصألا اهرهوج نم تاموقم ةذللا دقي وه ذإ ؛ «”ىونل

 ادا ةفاقن شب ةيررجلا دلل ف دعابة دل |

 ءورتملا نم ناضاسف ناعم اطهر نودع نأ اهو ح00

 ىف اذيش ةيبرعلا لهأ اينديأ ل نيعبنملا نيذه نكلو . عومسملاو

 نو-ض- نوعااطملاو ؛ طبضاا نع راع ءورقملا نإف . ةءارقلا ةحص

 , عئاش هيف نحللاف عومسملا امأو ٠ اد نبع لعب مهتما اد

 . هن قمرا هؤرض كك انهو نك

 ةلذك نيضادفلا اياب ةيفاقثلا ةئيبلا هذه تناكولو

 تدال . غيدصلاو ظافلألا ًاحيحص [آطبض عماسلاو ”ىراقلل

 راجعإل ة ةبصلخم ةراذب تناكلو , مع اتمف ةيرحا



 , ةحيحصلا ةءارقلا نع "ةماعلا هزجع _نرأ ىف َوارغ الو

 ةدارعلا نع قيهذ دقذ + اجردتو ةيوغص اف ” ةنسعادلا < نأو

 ادا اد رت هللا تحك خارق دامأو ةورغ ذنم ةحصفلا !:كتجاس

 ا 1+ ىرخج ةفاع ةحط انل ىجفتسا ذإ . انوه سالت

 ةباتكلا ةغل باتت ”ةبجالا_هذهو « مالكلا فولأم انتنسلأ

 هيلإ امو نأ لعدا ل 5 ةدخأ وأ || ايدئاصخ ىف 8 ىحصفاا

 انحخأف < خس ”صلأو و خامل * فر.رصتو قاقتشالا هيضتق» ان

 ماوقن نأو هب ر.هن نأ ان-ئناع « بتكن امب قطنن نأ اندرأ اذإ

 2 5 نم ملل سس ال و فلكت نم ا 5 هن رصف

 م ىلع ساسلاو : هةتسرفم» قف“ قم ردملا دخ- لذلو

 , فقولاب نيرط-ضم نودجنتسي « عارانملا مامأ ثدحتملاو

 ءاَفّثتاو , بارعإلا ةف.ثلّدك نم ًارارف ْغيصلا ضعب نوغضتميو

 . ظافاألا فيرصت ىف اطخلا

 نوقطانلا أهم نقيض ل "يعامل 00 5 دقو



 ىلإ ىعدأ اهبف مبقئالسو ٠ رسيأ مبلع ىهو .« رصبأ اب 3

 مهتكلو . هنع اونغتسي نأ اودارأ نإ طرضلا نع ءانغتسالا

 « ةغللاب مملع ىلع نولوعي ال ؛ هنوبتكي امف طبضلا نومزتلي

 . باوصلا ىلإ مهتسلأ قايسناو « دعاوقلا ىلع مهتتاّتو

 ريغ ةيبرخلا اتياتك نأ وه هب ندون نأ بح اش درا

 نأو , ىض رورغ نع ا رعت انو ؛ةصئان ةياكلا هل

 ةءارقاا نع انم بلاغلا نجح هايانث نيب ىف رورغلا اذه

 ةاتكلا هدب كنف . ايعاضوأو ةعللا عارم امم 20
 أردن اف هىطخ ال مأ ةمقح انك نإو ” ارد رع

 . نتلام رع
 هه. ٠ ل



 ”ادضام تارورحو .. هلل لارج قالا ةجطلا

 بتكلا ضعب لاوحألاو تاررضاا هذه ةمّدقم ىف ناكو

 الكل سلا تك لك ةيرعلا ةذللا داع ةّصاخلا ةسردلا

 كلذ ناك كلوا 27 سرا دملا ىف اها شال ةلوكستم تع بطاف

 اذه وحن اسفن ًاروعش نيفقثملا نيب عاشأ دقف , كىّديس 3

 راكلا مه ري د هيفا هيلع ءالكتسا روعش  لكشلا

 د ل نوم وم لثلا "هنأ و": نانيملا لا نوكم ل طرخلا نأ

 "01 دل لضم راه انج و ىف ةيسردملا تكلا ناو

 اوقراف نيذلا نيفقثملا ىدبأ نيب عضوت ا 61

 ؛ هب نظلا ءاسأ دقف ًاطوبضم ًاباتك فقثمل مّادَق نف « ملعتلا لح أم

 .فرصلاو وحنا دعاوقو , ةغللا عاضوأب لبجلا يل

 ىمهو روعش لكشلا وحن 'ىمفنلا روعشلا اذه نأ "مل. جو

 عضاوت, رورغلا ناولأ نم نول وهف ٠ ا يل

 ةيسسد رف نم ةيبنجألات اغللاب نوقطانلا مثكئلوأو . سانأا هيلع

 ًاطوبضم الإ ممالك نوبتكب ال . اهريغو ةينايلطو ةيزيلجتإو
 2 100 ما 0-0
 5 أعم ةباتكو مالك كاع ماع را مهمااغلو 2 طيضذ 2



 انادي نيدب, ةئدحلا انتضع ليمتد ىالسإف رع ان هلا - ص و

 ةيراع ةيب رعل ها فيتم أب انفك ؛ نيوتلل ةلمسو ةعابطلا لختن

 . مالكلل ط.ضلا تامالع نع

 قاجاع ىرخأ 1 نغا اهفأ ةان دك انآ كلذ تنس

 ىلع مهنم ا ىوذألا رصعلا ف ضدحخلا برعلا

 ؟ 'ةطاوبضم ريغ ةبارعلا فورا كلش

 طوبضملا ريغ مالكلا ةءارق نأ لع فالخال هنإف ؛ الك

 نيصتخملا نإ لب. ةماع'نيفتقمملا" |ه دوك سا حصل

 كلذ نوءيطتسي ال « اهتسارد ىلع مهتايح نيفقاولا « ةغألا ىف

 اذإ مهنم ًادحأ نإو « ةظحالملا ةعباتمو , ةظقيلا داردطلاب الإ

 , ىتادلا نمد وعالا كلذ هل ئنتاال ,ءطسالا ع دا

 ناصعألا دارجإو , ةركاذلا فاهرإو

 ةيب رعلا فورحلا .ىلع ةعابطلا ىف انراضتقا "تعض نكي ١
 ”وتم ناك اعز , ةفافكو ةدشع”|فتايشو اما

 ىف تامالع لاخدإ ابعم بٌصسصي ةيبرعلا ةباتكلا عاضوأ نأ

 فورحلا ىلع اهناكم ذنخأت نأ تامالعلا هذ حّشن* ملف « عباطملا



 3 ةيومالا ةلودلا رصع 2 ل نيودتلا دبع 0 داك أم

 ام ل اهاذحو هيب رعلا فورحهلا هذه 0 1 ىدح

 طضلا تام الغ راكتا ق نوي ومالا .ذخأ كلذلو * مالكلا طبض ىف
 1 وأذه 5 ل 2 20 اطخلل اف ف را ىلع عضوا

 00 ا 1 ةفأص نسل ةيفسف زئموي اهلمج ىف ةيبرعلا

 : تاجيل هد

 اونوكي ل مهنأ 4 طيضلا ةرورخذ) نيمدق لا روعش نم غلب دقلو

 1 أوناك دقللب ) ةر"رقملا تامالعلاعضو لبعنورصتقب

 .سايتلالا اهيلع نأوتشت ىتلا تاللكلا ةءمبملا عضاوملا ىف ريبعتلا

 ىناثلا نركتمو لءوأللا فرحملا حتفب ةملكلا نأ اللثم نونددف

 0 الإ كلذ ىللع مهنعب امو 1 عبارلا و لالا مد

 تاق دع ”ىهذت تل أرشح مىلعل لب 6 في ردحتلاو فيحصدكتلا

 غلبأ سياو . ريبعتلاب اهلقن حاسمشالا لقثتسي نأ 'وأ « طبضلا سا ع - ا 01 ١

 اهدحو ةبرعلا فورحلا صقن» مثروعش ةهافر ىلع اليلد اذه نم

 . هيف سنا ال أطبض تايلكلا طبضملإ ةجاحلا مايقبو « ءادآلا ىف



 ةيبرع : ا( ةءاتكلا طخ



1 

 . فولأم ريغ بيرغ وهام

 ةهاللا تاحيصلا هذه ىلا الأ هيضتقت عمجلا ةمبم نكلو

 هل ًايداح عمجملا بسحو . ديدجت لك قحالتو : حالصإ لك ع بت ىلا
 .تاعزن اهنع رفست ىلا حورلا كلتل بيجتسي هنأ هليبس ىف ىضملا ىلع

 هيلإ جاتحي امب هدادمإو : ةحيصفلا تاملكلا راثإ ىلإ فقثملا روما

 1 الار حملا تا رش نم هحلل ةقنت ء رييغتلا لاح

 . ةايحلا بلاطمو ةراضحلا رهاظم نع ةمجرتلا ليبس ىف ا

 لخافلأ نم لامتسالاب ًاقيقح هاري ام ةسارد ىف عمجلا ضميلف

 ورّوملا عاملا هدب ددعلو « ةماعلا سروثشلا ىحانم ىف ءامسأو

 نم مط ضرعي اهف باتكلا اهب موقي ىتلا ةيدرفلا دوهجلا تاتشأ

 - نيغلا كار وات

 لوآلا محلا وه فقثملا ماعلا ىأرلا ةرأ اع ف دخت لو

 هل بتكم اهنم هيضترب !ف . ءامساألاو ظافاألا هذه نأش ىف ريخآلاو

  ءأفعلا ليذ هيلع بحسي اهنم هغيستسال امو « ءاقبلاو عويشلا
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 داتسألا ا قاضدقل < اهرك_الإ اهانبتك اذإ امكن ول انك ١

 مغ رلا لع كلذو « هيلع هللا ناوضر « ىزاملا رداقلا دبع ميه رند

 . فطلتوةسارك ىف اهتاريعت نم ةلجج همادختساو « ةيماعلل هراصتت ا نع

 لمعتسا « هنايب ضرع ىف « اماجيبلا » نع ريبعتلا دارأ اذإ ناكف

 ما رقما نيب لوبصلا نم ايضت ةملكملا تعلو. اا

 : نادكلا اي ةاتنه

 : سانلا هيل قد احلا وأ يالا ليدل سلال

 ىذلا ماكرلا كلذ ءازإ دد 0 ةضاضم نم بتاكلا هناعب ام دغأ اع

 ظ .! مايآلا ىلع دادزع

 هدومج علطم ىف لباعو « ةيحانلا هذه ىوغللا انعم لواز دقل

 قلعتت تايمسمل ةيبرع ءامسأ مدقي ىسرأو « قيرطلا اذه قمثي نأل

 هذه نم ًاضعب نأ ىلع . اهؤانغ اليلق الإ نكي ملف « ةماعلا نوتلاب

 مالقأ ىلعو « نيرخاسلا هاوفأ ىف نكسللو « ةايحلا هل تبتك ءامسألا

 نم عزتني نأ ديري ىمسرلا عمجلا نأ سانلا مو ذإ . نيئزهتسملا

 ةغل ابلع ضرفي نأو « نسلالا ىلع ةيراجلا اهتغل ةماعلا ريهاجلا

 تبأو . فلأ:ت امل ريها#لا ةنسلأ تراثف . دبع ام اط سبل ةدبدجت
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 .ةبنجأ تحرب ام ةماعلا نوئشلا ظافلأ نم ةبلاغلا ةرثكلا ن

 : لاقتسلا ةريح قى ان رظنب فولظن نأ كلذ قادصمو .: ةيماع وأ

 « نيعأللا حرسم ىلع لجتي امم كلذ ريغ ىف وأ « ىبطم ءاحنأ ىف وأ

 نأ عطتسي مل « ىري ام فصو ىبشت اذإ بتاكلا نأ انل نيتسسف

 .قيقدلا ىفرعلا مسالا هل جار نإف « ةقيقد ةيبرع تايمست ىلع عقب
 . وحرم: رقاث هنا هلاطتسسا نه داقتم

 ارا 1 1١ تان ف طقحأ نططع لاج ةيآ لع ناكل نمل
 قالا دله اهو ٠ نيدعلا .تاسأ نم رودبام ل وانتي نأو قوس

 كلذلو . نود نم ةيمويلا مهتايح ىف هن ولوادتنامو ؛ تاوداذلا م

 .بعاصتيو « لسوتيو ليحتيف «هرمأ جاعيو « هدهج بتاكلا لذي

 .نم لبقي انآو « رذح ىلع ةحيصفلا ةدلكلا عنطصي ًانيح « لهاستيو
 آذيدج احالطصا هل ذختب ةعاسو « دب هنم سل ام ةيماعلا تايلكلا

 وذاح « نآريح بيراغضم هسفن ةزارق ىف ؤهو .- لاهتسالل هعثري

  حاصفإلا نم هظح صقتني نأ ىشخو . ةنابإلا نم هبرأم كردبالأ

 زقارطلا كلذل امسا ءاماجيبلا ١ ةلك ىرضحت ةسانملا هذه ىفو

 .«قلخلاةنسلأ ىلع اهظفل غوسي ةملكلا هذبف :لزتملا بايثنم فورعملا



 دل ”ن 0 -

 نأ هبلق ىلع رذعتو « جرهلاو قيضلا رعشتسا ءامسألا نم آعئاش

 نركمال هناا اس ى ةلحسلا ا

 رثكأ م باتكلاف . قواستملا نحللا ىف ةزشانلا ةمذنلاب ءىث هيشأ

 ىف مهتاجاح هل ضرعت امب حيصفلا مهتاوي نأ ىلإ احومط سانلا

 فقاوم ىف يمعتلا ىلإ نورطضي مبلعاو . ريبعتلاو ةباتكلا فقاوه

 ةريلا مهب دبتست نيح « نييعتلاو زييقلا ةيناج ىلإو ٠ صيصختلا

 سيل حيصف ظفل ذاختاو ٠ ىنجأ وأ ىاع ظفاب لقلا ءارجإ نيب

 حاسم نسل وا للا

 «ىرشبلا زيزعلا دبع» خيبشلا غيلبلا بيدألا نع ىوارلا ىىود

 تفصح ًاقناتم و نتكف#. م, رثصم كسه راز لآ هلع كا

 نم لطاقلاب هنارجأ و هئاحزأ نع ربه نان تجاو هلا ل

 ةلاقم نوفل نأ ةلخد وأ ةيادعطل أ لو ٠ 3 رعلا ميصق

 عناصم راز اءلف . لاقملا ناونع ىف هنم تيلفأ نا كي 232

 هذه ةفص ىف بتكي نأ ىف هبدأ قاشع هيلإ بغر جسفلاو لزذلا

 , لعفي ل هنكلو ٠ بيجتسي نأ ىنمتو « زجني ملو دعوف « عناصملا

 : ! ددملاو تالالا فصوب ةحبصفلا تارلكلا هيتاوت الأ ةيمشحح



 كك

 ىتش ىف نّيفقثملا فئاوط نم صاخلا روهملا كلذ نيب حاصفإلا

 . هيلإ ةراشإلا ىلإ ًارقتفم ىنبسحأ اف «تاءانصلاو نونفلاو مولعلا

 ةمجرت ىف اد نولأي ال نوثحابلاو نوفاؤملا مه كئلوأو

 ةدارإ « ليبس لكب نوعلا نيسمتلم « ةينفلاو ةيملعلا تاحلط ملأ

 نع ريبعتلاو ٠ لاذتبالا نم صواخلاو « ةمجعلا نم ةمالسلا

 . هيف ةبئاشال ًايب رع ًاريبعت نونفلاو مولعأا تاعضاوم

2 
 ءابعأ نم رفوأألا طسقلا نولمحي نيذلا مم ةباتكلا ةعانص لهأو

 لاقثأ نمو « صاخلا رور+جا ةغاو ماعلا رورجلا ةغل نيب فلاختتلا

 ىحنم ىف ثحابلاو ملاعلاف . مالكلا نم ليخدلاو ليصأألا نيب عزانتلا

 ةيبنجألا وأ ةجرادلا تاملكلا لامتسا ىف جرحلا نم دجال هثحيو هلع

 , بدآلا نف ىه ةباتكللاف . هتاعوضوم قافآ ىف بتاكلا دام ردق

 ليمجا ضرعملا وهو « ةغللا ىف ريبعتلا تاماقم عفرأ وه بدأألاو

 02 نأ دلل ره كلاود توانالا ةدوجو طاف آلا اقل

 هب فصيامو ٠ راكفألاو جاوخلا سس (مف ومسلاو « فرتاا ىلع

 ًاحيصف اهل ديال ىتلاتايمسملا هلتضرع اذإف « ثاد> لاو دهاشملا
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 مسن هنقنل الندا ذختي « ةرهاقلا » عراوش نم دحاو عراش ىف

 افلا مسأ هسفنا نختيف رجالا اهوا عقدت ١

 تذذتا « ةرهاقلا » ءايحأ نم ىح ىف تايلديصلا ىدحإ نأ اذه

 بتكو ,ةناعارجل . :اضرحأ لع دسك سرك نجح را

 عزاذتاا ةروف ىلع ةلالد اذه قوف سيلو . «ةيلديص» رخآلا ىلع

 ناك نإو حيصفلا مادختساو , عئاشلا ليخدلا ظفالا ءارجإ نيب

 . ليخدلا غلب ام عويشلا نم غلب مل
 راجتأ نم عون عيبل انالعإ انفحت ىدحإ ترشن ليلق ذنهو

 اذه رك نب نأ نسل ص او راكم لا ان نصح يرانا

 .. « ةنابعتلا ةدودلا وتةللك هل راتخاف ةنالعإ ىف ىلا لخفللا

 ةمجرتب نيلغتشملا نيثحابلا رم لاد اهيلع هلدأ ىردأ تحل

 ىلع هنكلو ؟ دابتجا ضحم هنم كلذ ناك مأ « ةيبلعلا تاحلطصملا

 ةصرصلا ةيب رسلا تايكلا لحت نأ ىف عادلة لا سس ظنا
 . ةننجالا تايلكلا لح

 نورخاب لصتت ةلماش ينازل, ةلمللا هده لسا نأ ناسا

 ىلإ عوزنااو ىوذالا ىعولا ل يلد امأف . ةيمويلا هتايح ىف ماعلا



 0 نومك 01 اديدج احالطضا ةييئتلا ةللآو تريتخاف نوئفلا

 0 عيرشتلا تارادإ نم ةرادإ نأ ةساملا هقهه ىف كدر

 ةءلك اهتقداص « ناريطلا ماكحأب ةصاخلا داوملا ضعب ةغايص املإ

 , ةرئاطلا ىف لمعلاب نوعلطضي نيذلا عوم# ىلع ةلالدلا رقاطلا

 نوموةي نيذلا نوباقلا لاجر نم حايترالا عقوم ةملكلا 3 ملف

 موفعسل ى وغللا عمجتا لاجر ضعب أورصتةساف « ةغايصلا ةمبم

 ةملكب مهنم اورفظف « ةليخدلا ةملكلا كل ماةم موقت ةبب رع ةملكب

 37 00 ا دك ىو لع نوناقلا نم اهوا أواه عار

 لباذعو + ىوغللا ولا كلذ رداوب انيرت فنحصلا ىف ةرظنو

 انفدص نم ةفيح ىف أرقن انيبف , ةحاصفلا مازتا ىلإ علطتلا كلذ

 ةفيص دجب انب اذإ ءدوقعلا ةصروب » : ميدقلا ناونعلا اذه ةيمويلا

 0000 لإ تلو فمر ولاد هلك لهعتست نأ تفاعذق ىارخأ

 دقل لب « ةدحاو ةفرحص ىف نادملكلا تدرو اعرو . «قوس د ةلك

 ىركفلا عارصلا ناهرب كلذو ...! ةدحاو ةحفص ىف اموب اندرو

 . هيلع حيصفلا راثإو ليخدلا نع ىضاغتلا نيب

 نيبراقتم نيقدنف نأ عازنلاو لتاقتلا كلذ ةلثمأ نم هتدهش امو

 ل
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 ىلع ةيعاتجالاو ةيلقعلا ةايحلا هب شنحت امع نيب" نأ كلمت الف

 كادجا و ناكفأر نم نعل دم

 نم ةرتفلا هذه ى_لجت صاخلا فعلا دورا كاك نا

 افزاع « حاصفإلا ىلإ ًاحناج , ةيبرعلاب ازتعم  مضاخلا انعمتجم ةايح

 . ءايشاللا ءامسأو ىناعملا ظافلأ نم لقانتي امف ليخدلاو ىناعلا نع

 ًاروغل ًايعو كلانه نأ ىلع ةلالدلا ةضاو ةريثك لثم اننا ربظ نيبو

 ةعامجالا قفارأأ ىو 0 ودماو « -- نيفقثملا نيب هرايت ىرج

 . ماع هجو ىلع

 ل ا اك را ل 3 ا 0 نأ قسحو

 :: ءةسنتلا هلآ ليحل ال... :-تاراسلا ةفاس ناش ريذحتلا

 ةملكلا لست تاء ابق / ا أذه عيشت نأ تداوأ قادرا

 .:« نوف لكلا و هو ةفويرملا ةيحلا

 : ةليخد ةملكب نيعآلا مدصت نأ ةئيطلا هذه تفالت امنأكو

 هذه علو, :ىعملا ناد :نيشب رع نمط ا لددف نإ

 ةلالا كلت ىلإ ناهذآلا فرصنت العا « ريفنلا ١ ةيلك لبقت لل ةئيحلا

 ضعب ىف مويلا ىلإ ةلمعتسم لازت امو ٠ توصلا ثععبت ىتلا ةميدقلا



 مدل واش

 , ىحصفلا ملعت ىذلاو ٍبادالاو نونفلاو مولعلا بورض هتاّئفو

 كلا يلم هل نورك درا اذ حبصأ 2 عاق ودا شا

 د تاراقار تامل نع عدي امو ذخأب امف رايتخالاو

 وه «نفو مع لك ىف نراضلا ب تفقثملا صاخلا روما اذه

 ا د10 2 ةيارش ىف نك ل[ انارد هو فاول دعللا اج

 ”اااا ءاذ . راهدزرالاو ءاعلا نما تاجرد تواقتت هيو. ىلا

 انددر امل ء ظفحتلاو تمزتاا فقوم اهلا رح اذفقوو « فقثملا رولا

 السل او هللا هنالا هدرا وع نمات دفأ اكل . :قفاذل اء هزاع

 ام ن2 تف وف ا هام نايا رج هكا رخآ ماا

 « فارت/الاو حومجلا رهاوظ قفر ىف اهنع ىنن ىتح « هيجوتو

 . ءاقنو ةحاصف نم ال دششني ام ىلإ عاطتسملا درج اهدرنو

 701 فر هللا ءارلغ لع افقو تيفي نإ ةغللا ليولا لك لياإلاو

 001 1! عاش وأو ىلو كا داش رصأل قا ام نيمرادلا كترأ

 اك را ررطتلا كر ىف اةذاطتاو ىمزلا عم انيس

 اهبتوظفحيو , داسفلا نم !همنونوصي مهنأ كلذب نوبسحب . مايألا عم

 اا يرد نإ الإ افعضال وادنللا داق سلو فضلا نه



 16 اك رتفم نمابقلا جاب ةوكللو دانك عبط ىفاحي ىذلا دوملا

 ىرف ةدينج ةسقأ :طانسأل .. عنام عنمي ال ىتح ؛ هيعارصم

 . نومدقالا ارعاض-فةسقأ نم انا رد
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 : ناقيرف  ةيب رعلا ةغالاب نيقطانلا عمتج اممم نأ ديب

 نيبو اهنيب ةوحلا عسنت ىتاا ةيماعلا هتغلب لقتسي « ماع ىأ روج

 ىلع وأ - عمتسم وهو « صاخ فقثم روهمجو « مالكلا مييصف

 لوق نم ظفلي امف هناعزان7 نيتنثا نيتغلب - ءوزمم : محيصأألا

 ةباتكلا همن وأ ءةيماعلاو حصفلا نعأ# رعت س سس

 . تاطللاو ةفاثإ ةحلو

 قيثوتل ؛ ةمئاق لظت نأ عامسلاو عاجإلا ةجحل اندرأ نحن اذإف

 لابقتيمال ا وتفم  لظي نأ قساقلا بالو  ظاما ا

 انرورمج ىلع كلذ ىف لوعن 5 نيعيطتسع اذسلف ٠ غيصلا نم ديدجلا

 ةيماعلا كاجبللا طع ىق ىحصفلا نوذت نأ ةنخ ماعلا ىألا

 داب وحتلا لك لاو نأ عيطتسا يك ماظن الو ال طباضال ىتلا

 هفئاوط بعوتست ىذلا رورجلا كلذ , صاخلا فقثملا رولا لع



 المج ةقفتلا عرذللا ناجح ىف ظفللا نوكلي نأ عومسم نأ ورم

 الج نم اخ ىلا هتمبع علطضا هنأ ظفالا نم هبسأ , أطخ ريغ لأ

 . سانلانيب راكفالا ةيدأتو , ناهذألا ىلإ ىفاعملا غالبإ ةمهمظافلالا

 ماكحالا ىف عامجإلا ةجح اورصقي نأ نيدلا لاجرل ناكامبر

 ااا ركل ١ هند رصعو « ةصوصخت نمز لع ةعرتلا

 لكل ةلماش تارابعلاو ظافاألا ىف عامجإلا ةجح اولعحي نأ بحي

 رد ىواعم نكي دعست علل نيد انتل: ناهز لكأ ىف ةمئاق رصع

 00 املأ ىلح 0 ةغللا اعازو. قورالو ركل نم ةيهولا هنم

 ادعم روطتو 4 ب ددج ؛ انتارح نمد باج ىهو 5 انتنسلأ ع

 . تاسبالمو تأرورض نم حلاعن امف انرياسيو

 ٠ مازلإب اهلع نودارب د 3 ل 2 سانلا ىلع ةخألا ضي

 نوئشثلا عقاو نمو « رصعلا تاجاح نم ةغللا لافلأ عبفت نكلو

 فرعلا غليه مدنع لافلآلا تذلب اذإ , سانلا ةايح ىف ةيعاتجالا

 ىنبت اهلع « ةغالا نوناق ىه تناك ؛ ىكرملا ىأرلاو « جرادلا

 . ماكحألا موقت اهبو « دعاوقلا ذخت# اهنمو ؛ لوصآلا

 فهقوم ةخالاب فقنال ىح )ع ةعاق ةغلل ةحح عامسلا نأب نيف
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 . عاضوأو ظافلأ نم ةدكوسملا ةغللا هب رخزت ام الإ

 : لئافلا :لثملا ريدتلل

 ١ + روج كاوا نم. رت 4 رز هماطللا

 . أطخ روبشملا ىمسي هنأ الول , ةخالا ىلع هتايطنا قدصأ ام

 زوجتتلا باب نم الإ حصل ال ةيمسنلا هذبف « ًاباوص روجعمملا نئمسلاو

 : ىرعش تيلو ؟ رهش  ظفل ىف أطخ ىأ : ىرعش تيلف «حمسنلاو

 اهالك هتاسلر:قطانلاو هيلقي بتاكلا نإ ؟ رحم ظفل ىتاوخ لا

 همهغي ظفلب هيلإ هادأ نإف « هريغ ركف ىلإ هركفب لوحي ام لقني
 ةللك ىف هركف غاص نإو « باوصلا لك ًابصم هتمبب ضن دقف

 .باوصل هيف ةهشالىذلا أطلا وهكلذف راكفألاىلإ اهانعم زوجال

 رفان ىلرع ظأب هعورت نأ عماسا' وأ ”ىراقلا ىلع ءاوس

 ظفاي هآجفت نأو ؛هتمدشت ذلا هلولدم ةضا 0 كل

 ”ئراقا| كلذ دنع اس ناظفللان:. ل الا فرع قر ىلا

 وعم اهب زاتك ال ةيلاوم تاوضأ را ةف ره نا عا 0

 . ماهفإلا ةلزنم ماهفآلا نم لزنت الو

 ظفل نم دوصقم ا ىنعملا مهف اذإ عماسلا وأ ”ىراقلا ىلع ءاوسو



 ا

 بذعتسم غّئاس وهو دهآلا هيلع لاط امبرو : هلحم هريغ لحو . هماقم

 لافغإ ىلإ ريصي نأب رادقألا هيلع تضق اممبرو «ةايحلا قنور هلع

 ع زانت ءتناكذنم اهتارابعو اهظافلأ ىف تاخللا نأش كلذك . لامهإو

 ”ءانفلاو ءاذلا ني رئاد' ع اشتكو « لو دعاو ةهانثلا نين لووص وم

 تايضتقمل ًادسو « شععلاتاسبالمل ًايعر مهظافا أن وذختي سانا

 , رعامشملا ناولأ نم مهسفنأ ىف نود< امل ءافيتساو . رييعتلا

 اذإ الإ .نسلاللا لعب ةروريلا نم هظح ذجأب نأ ظفلل تاوهو

 تاماقمىفس انلانيب ةماع ةباجتسا هتمءالو « سوفنلا قىوه فداص

 « هتيحالص ىلع ناهرب عطسأ لاعتسالا ىف ظفللا ةيلخف . مالكلا

 ظيعالا لاعتسا ةبلغ نإ لب . هيلإ ةجاحلا قدص ىلع ليلد موفأو

 . رابتعالاو ريدقتلاب ةقيلخ , ةغللا ةزب ىف ةيح ةيلخ هنأ رثت ةقيثو

 فرعلا كلذف « ةداعو فرع موقل ناك اذإ هنأ ىف برال

 هنم الخ نإو « ماعلا ممماظنو ىعيبطلا مهنوناق نم ءزج ةداعلاو

 ىتلا نيناوقلا ىه ةمأ لك ىف ةحرحصلا نيناوقلاو . روطسملا نوناقلا

 اذا نانا دو ةيتاسلا ةياألا تفرع م هوو: ربق

 هل ردصم ال « ةغلل حيحصلا نوناقلا ناش كاوكاو 2 تدم



 د #”#كدل

 ك2 كلذ ق'ناف  دبآلا ةوقش ةنللا ان تقفل كاكا درا

 السي ئذلا دونجاو مه قادتخا ىلإ ام ئرتنن .ىذلا» قيضلاب !,لع

 . موتحم توم ىلإ

 . عمتجلا نيناوق نم نوناقو « ةايحلا رهاوظ نم ةرهاظ ةغللا

 نيناوقو « نهزلا فيراصتل اعوط لكشفتتو لديتت ةايحلا :رهاوظو

 : عاتجالا اور ردح نقش الا اقفو روطتتو ددجت# عمتجا

 طاق متايف ىرج ان اطابنتسا ال[ ةنللا ةنكأ تلا

 ابلظ وهف ؛ عرفتي اهنم سايقلاو ٠ لصاللا ىه ةغالاف « غيصو

 - لق ثيحاابعم ليمو ؛ةتدتما:اذإ دتع :ايتع ءىكاتلا

 هل قلد تءاع 0 عويشلا هطانم ةنللا ىف باوصلاو

 ةايحلا ىف اهل مبصأو . اهب دادتعالا ىف اهتجح ترفظ دةف هاوفأللا ىف

 . مولعم قح

 ًايدؤم قفوملا ظفالا أمشني نأ ةغل لك ىف ىعيبطلا عضولا نإ

 ةلزبم غلي, ىتح لامتسالا لقص منبت ةسا ن1 1 1

 , صاقتي وأ ماهفآلا ىف هلولدم عستي مايألا مم ىعو « ةفاآلا

 ريغ ماقم ىلإ لقتنا امبرو ءأدصلا هولعي وأ ريبعتلا لاي ىف جهوتيو



: 6) 

  ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا عمتج رضاخلا انعمتج لاز ال

 . ساسالاو لوصالا ضعب ىلع افالخ ةغللا ةلكشم نم ىنادب

 سايقلاب قلعتي اه فالخلا كلذ نم عمتجملا هيناعي ام ربكأو

 ةذللا ةمئأ اهمسر ىتلا دودلا دنع سايقلاب فقي نم انم . عامسلاو

 رباغلا دهعلاكلذ دنع عامسلاب فقي امىلاوألا روصعلا ىف اهؤاهقفو

 6 ممألا ن ره مهريغب نوطلتخ صلخلا برعلا هيف ذخأ ىذلا

 اقل ندإو < ىحصفلا ىلإ ةمحتلا تسسدتو : نسل آلا لع نحللا

 0 0000 ا ةملاو ةع الا كل وأ زك قم ةساق امال

 . ءامصو صولخ 5 ل 2 موقت داس دققت أ لبق برعلا نع

 . تالداملا ناولأ هيلإ دترت ىذلا عازنلا روم وه كلذ

 00 ا د ردللا ٠ رف تفئاوط نيب ةرادلا تالجاسلاو

 تاز اكو كاما كالا رح نيتسا ]و اذكلا

 0 1 ن] ةتامدمل انك رتو دوس نأ ىأرا اذمل اتكرأ ولو

 كلذ دنع عامسلا انرصحو . نولوألا رجح ام سايقلا نم انرجأ

 "21 نا يي يل





 دل يك

 هتحتادت ةيضاملا نيتسلا تارشع لالخ ةيماغلا' نأ لمأتلا نم ليبلغ

 ا نماقي نأ تايفو .ايظافلا نم تعتطنعا اذنه ئحضتلا لإ

 هنأ ديوب ؛اذهو ٠ نالا ةفاس افلا اهدعت ماع نيش ذم ةتاحلا

 « ىودج رفوأو رع قثوأ مايرآلا لباق ىف نوكيس امهنيي نواعتلا

 ىضأم أ نم رظتني املو . ميلعتلاو فيقثتلا ىف عسوتلا نم هيلإ انعملأ ال

 دادزا املكو . نوكي وحن ىأ ىلع اهتالكشم جالعو ةيبرعلا ديدحت ىف

 .قراوفلا امهنيب تاءاضت ةباتكلاو مالكلا ىتغل نيب لدابتلاو نواعتلا

 ار لا هس رعلا تلك يفوز: ىرخ لا ىلإ اميف لكا تدر

 د ل را ا

 5و « ىضاملا ةعل ةيب رعلا تناك اكف : هب ددجتتو «هعم روطتتو

 د لا ةحل ضير رمال ل



 د

 : ةفاقثلا لومشو « ةيمآلا وع كلذ ىلإ انفضأ ولو . ماتلا ناطلسلا

 « رهدزتو قترت راوللا ةنلانيفاأل - بعشلا تاقبط قرو

 ةياتكلا ىتنا نيب موقيسو . ًائيشف ايش ةحبصف ةغبصب غبطصتو

 ةباتكلا ةغل دمت مالكلا ةغلف . رهتسم لدارتو قيثو نواعت مالكلاو

 ىلإ عفدت ةباتكلا ةناو « ًاديدج امذ اهيلاسأ ىف ىرست ةيح لافلأب

 اطاعتسا نع ءانغ ال ةاقتنم تاسلكو ةفيرش تارابع مالكلا ةغل

 لدابتلاو .درواعتلا اذه رثأ سالب انأدب دقلو . ةايلا طق ف

 ءراوكلا ةنا ىلإ ةناتكلا ةنل هحفد:ام ةلثمأ نيو ةهارا سا

 - ةقاقتلاو + ةياقنلاو + ناريخاإلاو ءاخناو 5 الا ا

 فاقلا لاعتسا ىلع مهتتسلأ ةماعا ضار دقل ىتح . ضرقلاو

 لس ان انا . عوبنلا ةرورش تاي ظدو
 اناتكأ نم ارفف انأر دقف ٠ ةماعلا نه ةءاتكلا هما اه

 هريبعت قدو ةعقو فظل ام ةجرادلا ظانلألا نم نو ريحت ءاند لا

 ليثض اطخلا ديئو لدابتلاو نواءتلا اذه ناكام؟رو . هجيرخ مسصو

 رامثتناو « ةفاّقثلا فلخت نم ناكام ىلإ كلذ درم نكلاو . ربظألا

 انل لجتي كلذ نم مغرلا ىلعو ٠ ةيمالا ةيرا<ع ىف ءطبلاو , ةلابجلا



 سل ابو

 . اهل لعت وأ دعاوقلاب مع ريغ ىلع حيحصلا قطناا نونسحي هيف

 تقولا عيضن الأ انب لم هنأ ىلا ليخيو ...! ًابسكاذه مظعأ امو

 لامعتساب أدين امو ؛ ةلكشملا هذه اهب لحت لكشلل تامالع رايشخا ىف

 أاهسرادتت ىلا بتكلا عيمج ىف هممعنف « ةنهارلا هتلاح ىف لكشلا

 كلذ ىف قرف ال : ةيلاعلا دهاعملا ىلإ ةريغصلا بتاكملا ىف ميلعتلا رود

 ا كاذب نيحو ٠ عود وأ ضان وأ قا رج تاكا

 تاجرد ىف هلقنت ءانثأ كلذ ىف ىضعو « وحنلا اذه ىلع ةيلعلا

 حبصتف « باوصلاو ةحصلا ىلع اعوبطم ًائراق الإ بشيال ميلعتلا

 بي رقتو « ةغللا طبضو لكشلا ميمعت تاوطخ ىلوأ ةوطخلا هذه

 تامالع راكتبا ىف قيفوتلا كلذ عبت اذإ ايسالو . اهيلهأ نيب اهرشن

 ىلع لهسي اك ٠ فورحلا عمج ىف !ممادختسا لاهلا ىديأ لع لهسي

 . مالقأألا هب ىرج# امف اهلا عتسا باتكلا مالقأ

 000 كاسإ ا لفاوحلا قيوحتب ةبطلا هركلا يح ايحو 2 يو

 طبضلا ميدعتو ءاهو<2 ريسدتو « ابطيستو ةغللا ديوزت : ىهو

 لاكتساو ء درطأا وعلا لئاسو ةبب رعلل اندبم دق نوكن اهتاذكىف



0 

 دقو « قيقحتلاو قيبطتلا ثيح نم ةينف ةاكش»ه فورا ىف لكشلا#

 ةذه بلغأو . ةفلتخ تاحرتقم اهنا ىفبيح فاو رك ١

 نيب عمجأ ضرتعت ولأ ةعابطلا تابقع لياذت ىلع رودب تاحرتقملا:

 لقث الو , لماعلا قهري ال ىتح « فورملاو لكشلا تامالع

 ريشن اننكلو « حرتقم ىلع حرتقم راثإإ ددصب انه انسلو . روطسلا»

 ثنو « هيب حلا ةياتكلا فولأم لع ءاقيألا 1 2000

 ىلع [عرح . هلضالا فورا ةروص نع كلود.

 .ةعورطمو ةطوطخم فيل آتلاب رخازلا ىلعااو ىبدألا انيضاع انتالص

 تامالع رايتخاب ةلكشأل 00 لخ لإ ةنف ه8 تلص اذ

 ديلا ضءب ةعاطأا لماع لمحت .نأ نيطأ نم ناق ٠ ميمعتلل ةملاص

 دوعت ىلا ةميظعلا دئاوفلا سسكو « ةذللا ذاقنإ ليبس ىف ةقشااو

 أر قيس ىلر عأا انئراق نأ انل لثمت اذإ انذإف . طبضلا ميمعت نم اديلع

 باتنك نم هنيع هيلععقت ام لك ىف افردو ًاوحن ةدوبضم ةباتك ًائاد

 2 نصت نأ انش د ناك عون ئأ نهد رشا واجب وادب

 دعبي الو . ةنارمو هل ةقيلس باوصلاب قطنا| حبصي نأ ىلإ لاحلا

 برعلا ناك ىذلا دمعلا قراوب حملن نأ نمزلا نم ةرتف دعب انيلع



 ةيبنجالا تاذللا ىفو « فر>أ ةعبرأ ةيب رعلا ىف «دمج ١ ظفل الثف

 (0300 ا ةملكلا فرحلا صقتلا اذنه ١ نبرتتلا يغ ةناغ
 ادا تلد, ناهرب و < لاوريجا ةمل ةبوتكملا انتعلا نأ ان رطاوخت ىف

 نأ كلذو . ةينج الا تاغللا ىف ةاودج" اندتع دلي < مللازتخالا

 اهنم عديال كلذ هل ىنست ةل< م ةبطخ لقن دارأ اذإ ىبرعلا حصلا

 ةبطخ لفقتن هيلع ليحتسي هنإف ىزيلجالا قحصلا امأف . افرح

 اناك نأ انهن نقلا . لازيحالا لب اذإ قلت ةلرلغا

 كش لاحد ىلإ انققو. اذإ و "+ ايسفت ءاقلت نكرم ةلوتع ةييزرلا

 ل ها ركفملا هحللا نانا ايدل نركشتفا ءفوزألا ةيبف

 اللا دو هنللا ريتش ايخمرم تناك الو. :ةلوكشملا ريع ةلوشا ةيللاو

 5207 انااا طف ,ةلأبم ف نكفت نأ ايل بجاولا ىق نإف

 ؛ءارقلا اهقطن ىف فلتخ ة وا كلا رع لكامل نذل ابليعلا

 0 ارق رش كل الوأ ميفت م 14 ام الع قدصي هنآلو

 مبفن يكل الوأ أرقن نأ وهو « ةباتكلاب دوصقملا سكع ىلع

 « امميمعتو غلا رشن ىف رطخ وذ 9 طبضلاف . حيحصلا ميفلا

 ميمعت نأ ركتنال اننأ ىلع . اهنم ةماثلا ةدافتسالاو اهب قطنلا عيجشتو



 نأ برعلا ىلع ريسعلاب نكي ملو . طقن الب سآلا لوأ ةباتكلا

 ةعرسو ةنطفلاو .قايسلا ةياذهت ةحبصص ةءا رق ظطوعتملا يع وع

 ورتك مجاعألا لبقأو « ةيبرعلا ةكلمملا قاطن عستتا اسلف .زييقلا

 لوادت رثكو ؛ نونفلاو موللا فرطأب ةمالا تانختإ وال

 ًافيفخت لكشلا وأ طبضلا أمشن مث « طقنلا ىلإ ةجاحلا تسم « بتكلا

 لكشا اذه نأ ديب . فرصلاو وحنلا دعاوقل ًادييقتو مبفلا ءبعل

 ؛ ةنيدلا صوصنلاك . في رحتلا هيلع فيخ امف الإ لمعتسي مل

 مكن نأ انعسو ىفو . ةيوذللاو ةيبدألا عطقلا نم همبف لكشي امو

 نودجاول اننإو . اهثوشن ذنم هةفوم نكت ل لكشلا تامالع نأب

 ريسعَتت ظافل الا ظيض نم ىادقلا ءاملعلا ه 1 ناك امف كلذ لياد

 مضو « ةلمهملا ءاحلا حتفب : .نولوقب ذإ « تامالعلاب ال تاك ردك

 هقدل جوت , كلذ لإ امو فرق هايل ءاتلا يك ا ميجلا

 ان رصع ىف لكشلا نأ ىدنعو . خاّسنلا فيحصت ةيشخو ؛ طبضلا

 قورح الإ عقاولا ىف وه امو ٠ ةرورضلا لك ىرورض نهارلا

 . ةينجالا تاعللا فا فوتنت نأ اهتح رتل ةماكلا د

 «ةناوصملا فورحلا» اهيلع قلطي, فورح تناغللا هذهىف تاكرحلاف



 رولا ب

 00 الا الح ق كم املالع ىلإ تالكشملا نم ودعا نك

 ىدقتعم ىفو . طارفإلاو طيرفتلا نيب بهاذم اهنأش ىف أويهذو

 هد تابوت نم هياآلا © ةرحلا < رعااختلا لإ 0 ليش ال هنأ

 هكا قي دوعن اضاشأ انكر انمده دقق هنع تلح اذاف ء اطاوضأو

 ةيفصت وه هلمع نكمي ام لكو . هل لحت طباوض ىلإ جاتحت ىضوف

 ا ةءادشأ رهو اين ناك اف "اقلب رهو ةريثكلا ذعاوتلا

 ريست نم باعت امف انل ةودق نيمدقألا ةاحنلا ضعب حمست نم

 ىرصدلا روطتلا مثالي ال ام فذحو « نكمملا دحلا ىلإ دعاوقلا

 ىتح « ةباتكلا ةذا ساسأ لظيس وحنلا نأب مزجأ داكأو . ةنلل

 نم ليْئض ردق ىلع رصتقي ذمويو . مالكلاو ةباتكلا ةذل 0

 أشنت مل هرخآو مالا لوأ ىف وحنلا ةلكشم نأ ىلع . ةيبرعلا وحن

 ٠ ىليامف انثيدح رادمىهو ءطرضلا ةاكشم ة هجيلن 1 حيبصل و

 : طضلا ريم -- امبار

 تناكف 2 قرلا يس 0 ةعب أتنم لحأ سى ب رعلا تزاتجا



 د ل تح

 ةلرتتع ةعل ومفتي نأ ىوغللا :طيسبتلا ةاعد ضعي رطاخ لاح

 :ىناعملاعيمج اهتيدأت عم تائه عضي زواجتت ال ةدود< ظافلأ تاذ

 نأ اهتدئانو « «كسيبلا » ةامسملا ةيزيلحتالا ةعلل ةاك اخ كلذ

 ل ملعتملا نا حاجنلا انيكك أذ” ةنللإ هزه نأ ىأ رلاو

 . اهريغ مبغي نأ الو « اهظافلأ ىوس لمعتسي نأ عيطتسي ال

 كلذبو 4 اهددحو ةخالأ هذه نوتكملا ارش نأ لب الق أذإف

 [مئايدأ ةماح هجتنت .امب الو. ..ةلصألا .ةئللا ةلص كرا

 ظافااألا نأ هو" ةلرت#لا ةعللا- ىف رخلآا تع ةنر 000007

 : ”قاعملا تاتشأ نيب ظفالا نديذتيف 2 ةريثك نايم سد

 هلك كلذ فوفو : مهلا َّق ىئادألا وحاصم هضهاتي م كلذو

 ةيفيسوم نابلطت, امهنال ٠ رعشلاو بدألل ةلزتخلا ةغللا حلصت ال

 مولعلا ضعب كلدكو « ريرعت ىلع رييعت دا نايضتقيو 2 ةيظفأ

 . !مطغضو ظافاالا ةلق عم رسيتت ال نايبلا ىف ةقد مزاتسي نونفااو

 ' ةلزت ةْغل ا 50 2 ةغالا ريسلل ل دقعأ اذهلو

 . ةيلصألا ةغللا لعتل ةيلوأ ةوطخ ةغللا هذه دعت نأ داري نأ الإ .



 : للا طا ا

 ىلع ةيباتكسلا ظاماألا نم راصتقالاب ةغللا طيسبت متي امنإ

 « مالكلا نم وفجما روجملا لع صوغ نود ؛ سونأملا فولأملا

 ةديدج ةقيقح 3 قيقد ىنعم نع ريبعتلا ةرورض هيضتقت امالإ

 اا لو نارا تاعرالا هلع , ىراتتم طفل انعام

 دقف « اننايب ىف مالكلا ىثحو عدنلو . ظافلألا نم ذختت امف

 : ريبعتلا ىف زاغلإلاب ساقت هيف ةعارباا تناك ىذلا دبعلا كلذ عرصن

 لامعتسا ىلع رودب قحلا نايبا حبصأو . ىتوحا, كي رغلا 02215

 حاّضو بواسأب مثالملا اهعضوم ىف ةفشاكلا ةربعملا ةظفللا

 آديدحت ظافلالا ىفاعم ديدحتب ةغللا طسبت كلذكو . هيف ديقعت ال

 ظافلأالا لع ىذلا فدارتملا عانطصا ىف فرسن الف « ًايقطنم

 ثيدحلارصعلا باتك عاطتسا دقو . ىنادملا دودق ىلع ةلصفم ريغ

 مق 0 0 د رعب ا ليبسلا هذه ىف اوضع ُنأ

 ىناقثلا عسوتلا رع كادر هي ودعا انتالالد كيتو ا, طاقلالا

 5 عامجالاو معلا قئاقح ىلع عالطالاو :ه ىنذألا قوذلا قرو



<” 

 ميدقلا نم اذهو  ءوطلابلل ١ فطعملاو ءةعامشلل ١» بجشملاو

 ةعرسذلاو «كيلكسلل» ةلدعلاو ءىاومازاللو ةئاب ركاب 11

 ء انيملاو 21 احلا ند اذه و كل 5 هما تاثأألا ةعطقل

 هحاسسم لعافلالا كل 7 كرملا نمادهو 5-2 نر مفلاو

 ء نؤميلتلل و رزرإلاو < تاقلل ,قاطارقلا لاتعأ اف

 دوجلا عيضن الأ انل ريفع . لاح هلوبقو هعويش رظتنيال ايف

 ًابوناو“ + ةئم ئاودج الو + هيف ءانغ ال (فاةيرستلاو تارا

 . ةيرخسلاو كهتلا انيلع ري اع انسفنأب

 امذرع وه ةديدجلا ظافلالا ةلكشم ىف نييوئللا زوع ىذلاو

 رخ ىف ظافا آلا نم عاذ ا نأ ىدنن الو . اهتعاشإل ًايفك ًاضرع

 ىلعو . هيلع مخابقإ ىو. هل تاتكلا ةضاع لاو ناك ةئدطا 2

 ار ورا" لع ظافلالا نطرع ى نات نأ ةفرشملا ةارعللا 201

 راركتلاك . تالجلاو فحصاا ايتمدقم قود لئابرلا تلح

 ماوي ام ذخأي نأو « هيلع ضرعي ام لب رغي نأ روهمجلل تسي
 لخديو عيشي نأ ةديدجلا ظافلألا هذه نم ريثك ثبلي الف , هقوذ

 . ةيراسأا ةغللا مص 1
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 0000005 هنا. نما رك يدور اه ةيرعلا :ظاقل 21 ىف

 .: امنع ةينجالا

 مدح نيثحابلا نيب برعتلا ةلأسم ىف فالخلا م. 5

 كل هر ل دبل يرن ضيف د ةيماحلا فال حلا كأم فاح

 نر مهتتسلأ ىلع هوعاشأ امو « سانلا ةماع هدلو ام ةفاضتسا

 اا ةللاو  راوتللاوا. ىصداتلاك كلدو تاكل

 00 ةيانلا ةتسلا لع ىرج اه لك لشن نأ نخآ قرف عرف

 « مالا ىف طسوتن نأ ىل ودبي امف لضفملا لوقلاو . تادلوملا هذه

 01 رار رك فق رمد ىلا و تيرعملا هلاك ىف انفق رم نورك تاع

 ” ركيدلف - هللإ ةجاخلا ئدمو ظفل لك تاسيالل نيدفو

 برعنلو « ظافلآلا نم ميدقلا ىحتسنلو « ةيماعلا نم فضتسنلو

 00 ذآ اب يرجو .. ةكحلا كلذ لك ىف نيحوتم. ىتحالا

 هانا ةلروم عار را لع ىف كلا ةردإلا عل كلذ

 ةلثمأ نمو . عمسلا ىلع ةنيصلا ةفخو « فورحلا ةيقيسومو

 « - لكسلل :.ةجاردلاو «لجموتواأللا» ةراشلا .:ةقفوملا طافلآلا

 «شنودن أسال» ةريطشلاو . وسم لا نم انهو 4 الفلل 2 يعمخلاو



 ةايللا رهاظمو , هليلإ امو تاثآلا :ثتورضو ءاينارار

 هذه لسخدن لبف « اهوحنو عماجمو باعلأ نرم ةيريضحلا

 لعد أ تيدرمتلا لوصالل اهصخخننأ ديب اعتقل ناش <

 هقطتن < ىاومازتلا» و. < ليعلا» هلع الثم ء كيندال

 ةءامج ىأر كلذ ؟ ءامسا|» هلوقن «فارغوتانيسأأ هو « « مارتا »

 فيلا. .ظفللا ا رثؤم : ترررحتلا ضف نه انفو نارا لا

 دي ىدللا داوملا رم قاقتشالاب امإ « ىتجالا ىعملا ىدو ىذا

 ىناعملا نيبو اهنيب ةسبالملا سلن ىتل طظافلألا ءامحاب اقإو ءاةيب ردا

 زامجاو ءء رويال .' راطقلاو ع ليوم وتوألل : ةرايسلا# قدا

 ب رعتلاب نولتاقلا امأ < كفا رغوتانسألاو ةلاخنأ و ء ا

 درن نأ تاهيهو « رخاز جوم ةيبنجالا ظافلاألا نأب نوجتحيف

 ىلاع طافلالا هذه: ضفب نأ لع. نيج ىم لدن انين لا

 دارفتالا ثيعلا نف « نونفااو مولعلا ظافلأ ةصاخمو « عويذلا

 عيمج ىف هيلع عضاوتملا ىلع ًاجورخ « ةديدج ظافلأ عضو

 ةيب رعلا حبصت نأ نوشخم مهف بيرعتلل نوضفارلا امأو . تاغللا

 ..:رأ نيح ىلع , ةمجاحلا ةيبنجالا ظافلأألل غيصو بلاوق درج
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 درطا اذإ امسالو ؛ نيئسلا سم ىلع نوبل نه ةيماعلاو يب رعلا نيب ام

 كيف 0 مون نبه 0 نوكي دقو : ةفاقثلا لومشو ميلعتلا قر

 2 لا ا لك دا ساب ةماعلا

 ا نب نأ تك الخلا .ىدحلا اذه ىمتعلو 2 د

 "الإ هاما نيدانم قى اي ويح قوتستو ؛ ااطلش طسبت نأ: اع

2 

5 
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 قار

 . ةخللا ديوزت

 .فنللا طيست

 طبضلا مب م رع

 : حرشلا ضع طقناأ هله نمد ةطقن 13 لواتشتلاو

0 6 50 
 : ههمللا سور ا

 .ضرقفتو 5 اتعانصو ايئاودقو اممولعب هب رمدعلا رد 500 انو زْمت

 "اك ددأو تاعرتشك  ءاهذيم ىلا ةيبنجالا ايظافلاب الع ابسفت

 تنامملاو معاطملا فوءئيسدو 3 ريقاقعلاو أردد ىَسو



 سلا ههللا مد

 كيكو © ةهالا روما نود كر ىدلا د وتلا
 امنأ نولوقي امف ةغللا قوعي ام ربكأ ؟ قئاعلا اذه عفر ىلإ ليبسلا

 قوسلا ىف تشاعل مالك ةغل تناك ولو « مالك ةذل ال ةبانك ةنل

 اهتعبط نما ظافلا تاةقشالاو © ايلف ءامل نو

 راطقأ, ىف. ةماعلا نأش كللذو. .١ ةعوتصم لماوع ىلإ ءدالا 1

 نكلو :ةجرادلا ةايحلا قامحرت امل هقفالط ركل قا ف

 , ةيذبم ريغ ةيجمحل امنإف ٠ ماظن الو اهل طباض ال ةيماعلا كلت

 قارلا نيعتلاب امل ةقاط الو عاطق ةرقتسم لوصأ ضرلش

 ىنعأ « ةباتكلا ةن) امأف . عامتجالا نيدارم ىف ءايشأألا لئالج نع

 اهطباوض تمكحأو « مايإألا فدارت ىلع تلقصنا دقف ؛ ىحصفلا

 .«كيدم دهأ طم ريتا و تلمعتسا اهناال هتيلاسألاو ل

 ؟ عساولا ىنعملاب الا متيل مالك ةغل ىحصفلا هذه نوكست نأ نكمي لبق

 مالك تاغل ةربتعملا ةيحلا تاذالا رئاس لمأتن نيح اننأ عقاولا

 امبرو . مالكلاو ةباتكلا نيب اهيف قورفلا مدعن ال ء أعم ةباتكو

 «ةايتماعو ةبرعلا نيب قرفلا لإ ةفاضإللاب هن فورقلا هده 15

 لءاضتب نأ. لمسحملا فو“. ارهاظ ةداملالا لما فاق 1



 مدل غد

 ىلعلا قرلا عواطت ىذ ىه اهو « ىضرم هجو ىلع اهتمبم ىدؤت

 ىلع سردلا ناسل اهارتف « ثيدحلا رصعلا ىف ىنارمعلاو ىدألاو

 ةباطخلا ةاذأو + هناوتق نات لع ناتكلاو : هنتارم فالتخا

 اسفل ايسحو .٠ ايضا رغأ قع لع لفاعلا» ءاضقلا راع ف

 ربغت تالجئاو. فحصلا ةب رعلا تنال دقف « ةقيقحلا هذ اقادصم

 ىلع ىحصفلا ءاقب نأ مرج الو . ةصاخلاو ةماعلا ةايحلا نوئش نع

 اهل ةزجعم اهنكلو « تاغللا ملاع ىف ةزجعم دعب داكي وحنلا اذه

 اا ع نآلان# هرقل اق لافتا ل ىلا دين كلا امنع

 اء نأو"؛ والا و وطتلا روظتت نأ لع ةنللا هذه ىوق دعاس

 هدو ةلعلا ةزاضللا تايضتقم قاوتل ةيعاوطو اناث رثكأ

 دشأو « ريبعتال ةيحالص رثكأ نوكتف « ًادغو مويلا ةينارمعلاو

 10 ردع ريش قو. دعلاو بن رقلا نمولا ةبجا ول ادضع

 م لو ريشي اح اتاك ةعللا نيت نأ نك ملا

 اذهب ةفغللا ىلإ !ةرظن اذإذ . هتلاح هظافتحا ىفو هتاذ ىف ا

 . نم اهصيلختو « ديفملا حلاصلاب اهتيذغت ىف ا رخدن مل رابتعالا



 كح 0 سفح

 » ريمعتلا ةحاصفو 3 نايبلا ةوق ند غلب» نحنا هلوز' نيد تخأب

 4 ا ند ةروسل اوتأي 0 برعلل اللا م وم نآرقلا نأكو

 جذومن ىلعأو ٠ ىحصفلا ةيب رعلل طم ىمسأ باتكلا كلذ ربتعا

 بيلاسألا عصنأ ماهلتسا ىف ةدلاخلا ةلبقلا لظف , زجعملا نايبال

 هتمأو « ًامئاق مالسإلاو , ًاظوفحم نآرقلا ماداف . مالكلا مظنن

 قا كلذاو +... ءانفلا ةعللا هذه نكتكم نلف كةو طر

 ه ماكاو ياما ف لا وولا نع ةيارعلا تراح ىلا تاس مظعأ

 ةينيناللا امأف . نلفحتلاق ءاقملا لمأ و عب اهدع ىذلا تيعلا 50

  ةخللا ىف هتمرح هل سدقم ىوامس باتكة خا نوكت نأ ال حتتي ملف

 : ىعيبطلا سومأنلل تحعضحخ مث نمو : امطابحو أمم وص قهرا هلو

 نايك ةعل انضوأ م ابنأ نيطملا اذه لثم نم ةتردلا ىص امل

 رخآ ىعيبط سومان ةديقعلاو 2 ةؤسأر ةشد ةديهع 7-2 سدقهم
َّ 

 ىر# ماظن نذإ ةيب رعلا ءاقيف . لاح ةيرشبلا سفنلا هنع ىنذتست ال

 : مالا أامرتعبال ةديكك ار ةيعيبط لع قفو

 قشيو 6 هيب رعأأ دوم نيلئاقلا ىلع 4 ضرتءيام برقأو دل ع

 ةنس ةئامسخو فلأ ةبارق تثبل اهنأ , ةتيملا تاغللاب اهمش اهنع



 مسلسل #2

 .تاجهل ةنامورلا تاحوتفلا دعب تقرفت مث « مالكلاو ةءامكلا

 هذ اللا تيقب و « ةيح ةروطتم ةلقتسم تاغل دعب امذ تراص ةيماع

 ةلاطيالاو ةيسنرفلاك اهتاقتشم اهلع تيلغت ذإ ةياتكا هع

 مف محو لءاضتن ,تلظو : اهللاوتسا طخ فاتت + ةفانماللاو

 00 لل ماما نيةلرسلا لإ اللا تاو اع

 . ةمعدقلا يكل

 ةنماللا رع زيمتت ةبب علا نأ انل ربظل مالا انرندت ولو ح

 ,ىكع ىرج ام اهيلع ىر< نأ نم نمأم ىف ابعدي ىرهوج رصنعب

 تهتك اهو ؛ رطخ ىذ ىوامس ندد ةغل ةيب رعلا نأ كلذو . كلت

 دع شار لعو .. ةقاقثو ةكحوب اسريثت ندلا اذهال وتلا

 ةينيدلا هنوئش ىف هعجرمو لسملا دمتعم ؛٠ نراآرقلا : لوصآلا

  ردلاب لرأ 5 نآرقلا ضن سدق. ادقو أ. ةيخورلا» هتديقعو

 ا الع . اهح رضو هع دقت داك هل ةمزإلم كنف: ئدمفلا

 روطت نأ نم لاقي ام مغرلا ىلع  بواقلا ف ةخعار ةينيدلا دئاقعلا

 لكي ةقاب ةباوعلا هن افا ردئاقعلا هله زيثأث لع ىضقس ةيدملا

 .نآرقلا ام لزنملا شبرق ةغل تناكاملو . نآرقلا ىأ « مالسإلا



 لش 7 كك

 حلصت له : ساسألا ىف اضعب انضعب ضراعي نحنو . حالصإلاو

 نأ حاصلا نم لهو ؟انل ةراضحلاو ةفاقثلا ناونع نوكتل ةئللاا

 ؟ اهاوس اهم لدبتسن ال اهيلع قت

 هبشلا هجو نوسلت ةينيتاللاب ةيب رعلا نوهمشي نذلاو #» 

 ىرخ الا وم ةياتكلا ةطقا الإ كسل امأ لوألا : س2

 نأ قحلاو ...ءافلاو ةايحلل ىفاكلا روطتلا نمزلا عم روطتت مل اهنأ

 تناك دقو « مالك ةنا نوكت نأ ةغللا ةيورح رهاظم ريكأ نم

 ,ةكلمملا ةعقر تعستا ابلف ؛ نهزلا نم ةبقح كلذك ةبب رعلا

 , اهراطقأ ىف نودلوملا رثكو « ةيمجعألا ممآلا نم ًاناولأ تامشو

 , ةيقأ رعاك « ىحصفلا بناج ىلإ ةيماع ةجط عقص لك ىف تأشف

 هر وج رهاظم رك أ نم ًاقحو . ةبب رثملاو ء ةيرصملا و ةضاداو

 حبصت الف « روصعلا تارضتقم قفو روطتتو ريغتت نأ ًاضيأ ةنالإ

 ضم ىل ةيب رعلا روطت نأ وديا دقو رضاح نرف هل تما 1

 . ةرياغلا نورقلا ةغا تلاز امو « نمولا ءارو فلختف « هتادأع ىلإ

 نم نولوقي امف مثرذع سانللف . ثيدحلا رصعلا ىلع ةرطيسح

 ةيلصأ ةغل تناك ةنيناللا نآل « ةينيناللاو ةيرعلا نيب ةنزاوللا



 0م كلذلو ام راصحو ايفاقث ناونع ةمالا هنا 2 ١

 ملاعلا ف نأشلا كلذكو « (متيقرت ىلع لمعتو !متاغلب ةفاك مآلا

 تاس ى هنع فلتخي اندنع لاخلا نأ دب .- رمكم ةصاخمو « ىرعلا

 ء ابي ضوونلاو ةذالا حال دإ ىلإ اهيف ةبجتم ىمهلا ىزن انيف ؛ مالا

 لا ناك ء ىدم دعبأ اهاجيأ ًانممهم ةجتن انسفنأ ىرت انب اذإ

 انمذل حاصق له : نولءاستيف ء نوركفملا اهثيدح ىف ضوخم ةلكشم

 بلطي امب علطضت لهو ؟ ةراضحلا ةرياسمل ةادأ نوكتت نأ ةيبرعلا

 عجري لهو ؟ ةعانصلاو نفلاو لمعلا تايضتقم نع ريبعتلل اهنم

 ةهرثا وفعي ىلا ةتيلأ تاذللا نم ىه لهو ؟ انيلإ ال اهلإ ريصقتلا

 ةاتا بوجوب نوداني ةلئسالا هذه نولءاستي نيذلاو ؟ ةينيناللاك

 نودقتعي ذإ « لحما اذ ةيماعا نوحت ريو « ةيب رعلا لخخ لت ةذا

 ةيب رعلا ىلع ىرجيس ىعيبطلا نوئاقلا نم ةينيتاللا ىلع ىرجام نأ
 ةغللا عوضوم ىف نوفاتخم اننأ ًايلج انل ربظي "مث نو . امتح

 ريبشتلا ف نوضام . ساسأآلا ىلع نوقفاوت» مث : انريغ نع
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 ناي ؟ةيح دنت

 يو 0 يتسلل وجل ما
 337 الا تناص ا جم اب اهتعبطمو بادآلا ةييكحم

 , ةيجذومنلا د -ةتمعبطلا

 ةدي دجلا ةّيملحلاب ييوباتنالا ةككست
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 روميت دوم

 جن

 ملكللاو عيتطمردم
 ؟لللالا تزناما تت متاباهتحبطمو بادآلا ةدكصم

 ر ةيج وتلا ةهيتكامبطلا

 و دجلا ةيملطلاب ييوداتشلا سس
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 ا ٌّا

 لا ا
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